Dit rapport toont aan dat er veel gezondheidswinst te boeken is door de gezondheidstoestand van deze en andere achterstandsgroepen te verbeteren. Aanknopingspunten daarvoor
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die graag over dit onderwerp geïnformeerd wil zijn.

II Gezondheidsverschillen

Het voorliggende rapport ‘Gezondheidsverschillen’ is speciaal gewijd aan deze vragen. De
verschillen in de gezondheidstoestand tussen bevolkingsgroepen blijken aanzienlijk te zijn,
en de trends in de afgelopen 20 jaar zijn niet onverdeeld gunstig. Naar verwachting zal de
omvang van de meeste groepen met gezondheidsachterstand zoals allochtonen, gescheidenen, ouderen en alleenwonenden sterk toenemen.
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VOORWOORD
Het afgelopen decennium is er in het gezondheidsbeleid vooral aandacht geweest voor
sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dit rapport is breder van opzet en
beschrijft ook hetgeen bekend is over andere aanwezige gezondheidsverschillen, onder
andere naar burgerlijke staat, samenlevingsvorm, etniciteit en geografische kenmerken.
Ook deze verschillen vragen om aandacht in het gezondheidsbeleid.
Het naast elkaar zetten van gezondheidsverschillen langs meerdere sociaal-demografische dimensies vormt de unieke bijdrage van dit rapport. Door het relatieve belang van
de diverse sociaal-demografische kenmerken voor de omvang van de gezondheidsverschillen te beschrijven, is een ordening hierin aangebracht. Het rapport laat bovendien
zien dat er velerlei aanknopingspunten zijn om deze verschillen - voor zover zij ongewenst zijn - ook aan te pakken.
Voor een volgende VTV - over vier jaar - zou uiteraard nagegaan moeten worden of
er verbeteringen zijn opgetreden in de gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen die
een achterstand hebben en of de gezondheidsverschillen in omvang zijn afgenomen.
Ook zou dan de stand van zaken van de ontwikkeling van succesvolle interventiemethoden moeten worden opgenomen.
De expertgroep ‘Gezondheidsverschillen en gezondheidstoestand van specifieke
groepen in Nederland’ (VTV-thema II) heeft op basis van de ‘definitie voor de opzet van
de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997’, dat door het RIVM werd uitgebracht in april 1995, tien achtergrondrapportages laten verrichten. Op basis hiervan zijn
vervolgens intensieve discussies gevoerd over het integratieve deel en de kernboodschap. Aan dit rapport hebben vele (meer dan 30) onderzoekers van universiteiten,
onderzoeksinstituten en GGD’s verspreid over het gehele land meegewerkt (zie bijlage
1). Dankzij hun langdurige enthousiaste inzet en flexibiliteit is dit rapport tot stand
gekomen.

Prof. dr. J.P. Mackenbach, voorzitter expertgroep ‘Gezondheidsverschillen en gezondheidstoestand van specifieke groepen in Nederland’
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KERNBOODSCHAP
VTV-1997 presenteert gegevens over gezondheid, ziekte en gezondheidszorg. Dit rapport
gaat specifiek in op gezondheidsverschillen en de gezondheidstoestand van specifieke
groepen in de bevolking van Nederland. Het materiaal biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op de Nederlandse gezondheidszorg. Zo’n visie en
het bijpassende beleid beperken zich niet tot het Ministerie van VWS en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, maar gaan ook andere departementen aan die aspecten van
de volksgezondheid in hun werkgebied kennen, en lagere overheden, GGD’s, zorgverleners, verzekeraars en instanties op het terrein van onderzoeksprogrammering. Het rapport beoogt dan ook discussie in het veld te stimuleren.

Bevindingen
Gezondheidsverschillen nemen niet af
Er zijn aanzienlijke gezondheidsverschillen in Nederland. Die verschillen zijn het
omvangrijkst naar sociaal-economische status (SES; gemeten naar opleiding, inkomen
en beroepsstatus). Personen met een lage opleiding leven gemiddeld 3,5 jaar korter en
brengen bijna 12 jaar minder door in goede gezondheid dan hoger opgeleiden. De
gezondheidsverschillen naar SES nemen niet af in de tijd. Op sommige punten zijn ze
zelfs toegenomen. Gezondheidsachterstand beperkt zich echter niet tot SES. Waakzaamheid voor een toename in de omvang van gezondheidsverschillen is geboden.
• Gezondheidsachterstand is behalve naar SES ook aanwezig bij ouderen, arbeidsonge-

•

•

schikten, werklozen, alleenwonenden, ongehuwden, allochtonen en dak- en thuislozen; in bepaalde wijken van grote steden is er een sterke concentratie van groepen met
achterstand in gezondheid. Al deze groepen zijn heterogeen en bevatten subgroepen
met extra verhoogde kwetsbaarheid.
De omvang van de meeste bevolkingsgroepen die nu een gezondheidsachterstand hebben, zal naar verwachting tot 2015 sneller toenemen dan die van de algemene bevolking (+8% groei). Dit geldt voor allochtonen (+85%), gescheidenen (+50%), ouderen
vanaf 65 jaar (+43%) en alleenwonenden (+36%). Gunstig is de verwachte afname van
de groep laag opgeleiden (-33%) Daartegenover staat, op basis van de huidige tendens, een reële mogelijkheid op een toename in inkomensverschillen in de komende
10-25 jaar, met als gevolg vergroting van de achterstand van sociaal-economisch
zwakke groepen. Onduidelijk is echter in hoeverre de gezondheidstoestand van deze
bevolkingsgroepen zich in de toekomst zal wijzigen.
Oorzaken van deze achterstand in gezondheid liggen deels in een verhoogd vóórkomen van risicofactoren. Bij personen met een lage SES gaat het om leefstijlfactoren
(meer roken, meer overmatig alcoholgebruik, minder consumptie van groenten en
fruit, minder sportbeoefening). Deels hiermee samenhangend komt hoge bloeddruk, te
hoog cholesterolgehalte en overgewicht frequenter voor. Tevens bestaat bij deze personen meer psychosociale stress. Daarnaast zijn de woon- en werkomstandigheden op
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onderdelen ongunstiger. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van zorg en preventie.
Voor allochtonen zijn naast hun lage SES ook culturele en migratie-factoren van
invloed. Hun leefstijl is op onderdelen (onder andere het voedingspatroon) juist gunstiger. Asielzoekers kennen daarnaast een specifiek eigen problematiek. Voor alleenstaanden kunnen naast het emotionele verlies of gemis van een partner, ook materiële
problemen en overbelasting optreden (deze laatste twee relatief vaak bij alleenstaande
moeders).
Bij de verklaring van verschillen kunnen naast de genoemde oorzaken ook selectieprocessen een rol spelen. Zo kan een slechtere gezondheid er de reden van zijn dat
men niet kan deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor tot een lagere SES-groep
behoort.
Gezien de achterstand in gezondheid bij meerdere bevolkingsgroepen is in theorie nog
een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen.

Betekenis van de bevindingen voor beleid
Doelgroepenbeleid
De blijvende achterstand in gezondheid in bepaalde sociaal-demografische groepen
wijst op de noodzaak van intensivering van het beleid gericht op vermindering van
gezondheidsverschillen. De aanknopingspunten hiervoor liggen in:
• Stimulering van aandacht in preventie en zorg voor groepen met gezondheidsachterstand, met daarbovenop extra nadruk op marginale en moeilijk bereikbare groepen
zoals dak- en thuislozen, illegalen en onverzekerden. Door een programmatische
aanpak (integrale preventieprogramma’s met daarin aanpassingen gericht op specifieke doelgroepen om de succeskans te verhogen) kan dit bereikt worden (zie ook
thema-rapport IV).
• Instandhouding van de financiële toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en het
bevorderen van de afstemming van de zorg op de zorgbehoefte van groepen met verschillende culturele achtergronden.
• Vermindering van maatschappelijke achterstanden in leefomstandigheden en het
bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale cohesie.
• Het stimuleren van intersectoraal beleid. Het verminderen van ongewenste sociaaldemografische gezondheidsverschillen vereisen bij uitstek een intersectoraal beleid,
omdat veel van deze aangrijpingspunten op de beleidsterreinen van andere ministeries liggen (inkomen, sociale zekerheid, onderwijs, arbeid, huisvesting) en vele partijen in de samenleving een rol kunnen spelen.
• Intensivering van het gezondheidsbeleid voor allochtonen, alleenstaanden en armen
vanwege de verwachte groei van deze groepen en de tendens van toename in inkomensverschillen.
• Handhaving van jeugdigen en ouderen als doelgroepen van gezondheidsbeleid,
omdat dit zowel in maatschappelijk als gezondheidsopzicht kwetsbare groepen zijn.
Voor jeugdigen geldt als extra reden dat de trends in leefstijlfactoren ongunstig zijn;
voor ouderen dat de omvang van deze groep sterk toeneemt (zie ook thema-rapport
I).
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Monitoring en onderzoeksbeleid
Nederland kent slechts een beperkt aantal registraties, enquêtes en andere, meestal eenmalige onderzoeken die gegevens over gezondheidsverschillen opleveren. Alleen over
sociaal-economische gezondheidsverschillen is de informatievoorziening in de afgelopen jaren verbeterd. Er zijn grote knelpunten. Over veel specifieke (sub)doelgroepen van
beleid is slechts zeer beperkte informatie over de gezondheidstoestand aanwezig en nog
minder over de verklaring daarvan en over de werkzaamheid en doeltreffendheid van
interventies. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Het feit dat een aantal belangrijke gezondheidsverschillen niet vermindert is een
extra reden om blijvend aandacht te schenken aan de monitoring van deze verschillen, zodat betere gegevens over trends in gezondheidsverschillen, tezamen met gegevens over de veranderende samenstelling van achterstandsgroepen, beschikbaar
komen.
• Een veel betere vastlegging van gegevens omtrent bijvoorbeeld etnische herkomst is
noodzakelijk, zowel ten behoeve van monitoring als van onderzoek.
• Voor het beschrijven en monitoren van de gezondheidstoestand van kleinere, ‘nieuwe’ en marginale bevolkingsgroepen dienen regelmatig gerichte onderzoeken te worden opgezet. Een deel van dit onderzoek dient een kwalitatief karakter te hebben.
• Er is meer onderzoek nodig naar de verklaring van sociaal-demografische gezondheidsverschillen en de cumulatieve en interactieve effecten van deze factoren, zodat
op basis daarvan experimentele interventies opgezet kunnen worden om gezondheidsverschillen te verkleinen. Het onderzoek naar de verklaring van gezondheidsverschillen is er bij gebaat als onderzoekers die zich richten op afzonderlijke sociaaldemografische kenmerken tezamen onderzoek zouden doen naar deze onderlinge
relaties.
• Er is meer onderzoek nodig naar het ontwikkelen van doeltreffende strategieën om
gezondheidsverschillen te verkleinen en naar methoden om de groepen met gezondheidsachterstand op te sporen en te bereiken. Uitgevoerde interventies om deze verschillen te verkleinen moeten worden geëvalueerd. De onevenwichtige balans tussen
beschrijvend, verklarend en interventie-onderzoek dient meer in de richting van het
interventie-onderzoek te verschuiven.
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Gezondheidsverschillen in Nederland:
een overzicht
H. Verkleij, J.P. Mackenbach
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II INLEIDING 1

INLEIDING

Motief
Ons land streeft naar het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen en
tussen groepen die verschillen in opleiding, inkomen of etniciteit. Dit streven wordt
zowel gevoed door de verwachting dat er nog relatief veel gezondheidwinst te bereiken
is door het verbeteren van de gezondheidstoestand van achterstandsgroepen als door de
opvatting dat deze verschillen voor zover ze vermijdbaar zijn, onrechtvaardig zijn. Het
gezondheidsbeleid richt zich niet alleen op omvangrijke bevolkingsgroepen, maar ook
op kleine bevolkingsgroepen met een grote achterstand in gezondheid (VWS, 1995).
In VTV-93 was de aandacht vooral gericht op het beschrijven van de ontwikkelingen
in de gezondheidstoestand en determinanten daarvan van de Nederlandse bevolking als
geheel (Ruwaard & Kramers, 1993). Er was minder aandacht voor gezondheidsverschillen en de situatie in specifieke groepen in de bevolking. Bij de evaluatie bleek dat de
gebruikswaarde voor de centrale overheid, maar ook voor andere organisaties in het
veld, zou toenemen als meer expliciete aandacht aan dit onderwerp zou worden besteed.
Het doel van dit rapport is om een geïntegreerde en zoveel mogelijk kwantitatieve
beschrijving te geven van bestaande verschillen in gezondheidstoestand en gezondheidsrisico’s in de bevolking van Nederland en de ontwikkelingen daarin.
Concepten
Uitgegaan wordt van het conceptuele basismodel VTV-97, zie figuur 1.1. Met name de
blokken gezondheidstoestand en determinanten zullen worden ingevuld.

Gezondheidsbeleid

Autonome
ontwikkelingen

Determinanten

Gezondheidstoestand

Zorggebruik
Figuur 1.1: Conceptuele basismodel VTV-97.

15

D EEL A

RIVM VTV

D EEL A

1 IN L E ID IN G II

VTV RIVM

Sociaal-demografische kenmerken worden allereerst als beschrijvend kenmerk gezien,
maar vervolgens speelt steeds de vraag of en in welke mate ze ook als (achterliggende)
oorzaken van verschillen in de gezondheidstoestand zijn. Doelgroepen van beleid worden vaak in sociaal-demografische termen beschreven. Twee typen achterstandsgroepen
worden onderscheiden: maatschappelijke achterstandsgroepen en achterstandsgroepen
in gezondheid. Daarbij is in dit rapport de vraag naar de samenhang tussen beide typen
van belang: zijn maatschappelijke achterstandsgroepen ook tevens achterstandsgroepen
in gezondheid, en in welke mate.
Vraagstellingen en aanpak
In dit thema-rapport wordt de informatie beschreven die beschikbaar is om een antwoord te geven op de volgende vragen:
1 Wat zijn de aard en de omvang van gezondheidsverschillen in Nederland?
2 Wat zijn de trends in sociaal-demografische gezondheidsverschillen in het verleden?
3 Wat zijn de oorzaken (determinanten) van sociaal-demografische gezondheidsverschillen?
4 Hoe zullen de sociaal-demografische gezondheidsverschillen zich in de toekomst (tot
2015) ontwikkelen?
5 Wat betekenen de bevindingen voor het gezondheidsbeleid, dat wil zeggen voor de
beleidsevaluatie, de beleidsvoorbereiding en de informatievoorziening (monitoring
en onderzoek)?
De huidige stand van kennis over gezondheidsverschillen in Nederland is in beeld
gebracht door informatie te verzamelen over de samenhang van de gezondheidstoestand
met de volgende sociaal-demografische kenmerken:
• leeftijd;
• geslacht;
• burgerlijke staat en samenlevingsvorm;
• sociaal-economische status (op basis van opleiding, inkomen en beroepsstatus);
• positie op de arbeidsmarkt (arbeidsstatus);
• etniciteit;
• geografische kenmerken.
Voor al deze kenmerken geldt dat er in onderzoek een duidelijk verband gevonden is met
de gezondheidstoestand.
In aanvulling hierop zijn gegevens verzameld voor enkele bevolkingsgroepen die
specifiek onderwerp van VWS-beleid zijn en waarbij mogelijk van een slechtere
gezondheidstoestand sprake is. Het gaat hier bijvoorbeeld om asielzoekers, illegalen,
dak- en thuislozen, allochtone jongeren in de grote steden, alleenstaande ouderen en
ouderen met een minimum inkomen. Bij veel van deze groepen gaat het om combinaties
van de bovengenoemde kenmerken. De keuze van de specifieke groepen waarvoor met
extra aandacht naar beschikbare informatie gezocht is, is in overleg met het Ministerie
van VWS tot stand gekomen.
Om de vragen te beantwoorden zijn negen literatuurrapportages en één analyseopdracht uitgezet onder onderzoeksgroepen in het land. Deze rapportages vormen de
inhoud van de hoofdstukken 1-10 in deel B. De literatuurrapportages beperken zich tot
wat bekend is over de Nederlandse situatie. Beantwoording van de tweede vraag vereist
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analyse van een gegevensbestand waarin voor zoveel mogelijk bevolkingsgroepen vergelijkende gegevens over de gezondheidstoestand aanwezig zijn. Hoewel hier ook
beperkingen aan kleven is ervoor gekozen de vergelijkende analyse uit te voeren op
gegevens uit de CBS-Gezondheidsenquête over de jaren 1991-1994 en de CBS-Doodsoorzakenstatistiek.
Dit deel A geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Daarbij wordt de
volgorde van de bovengenoemde vraagstellingen aangehouden.

2

AARD EN OMVANG VAN DE HUIDIGE
GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

In dit hoofdstuk ligt het accent op verschillen in een viertal gezondheidsindicatoren:
ervaren gezondheid, aanwezigheid van langdurige aandoeningen, langdurige beperkingen en sterfte. Hieronder worden eerst de gezondheidsverschillen beschreven met telkens één van de sociaal-demografische kenmerken als invalshoek. Vervolgens worden
de gezondheidsverschillen voor de zeven kenmerken (inclusief leeftijd en geslacht)
onderling vergeleken. Voor uitgebreidere kwantitatieve gegevens wordt verwezen naar
deel B, hoofdstuk 1.

Aard van gezondheidsverschillen naar sociaal-demografisch kenmerk
Leeftijd
De gezondheidstoestand van ouderen is vanzelfsprekend minder goed dan die van jongeren. Dat geldt voor alle gezondheidsindicatoren (zie ook deel B, hoofdstukken 2 en 3;
Toch zijn er ook leeftijdsgebonden aandoeningen. Onder de aandoeningen met de hoogste prevalenties volgens zorgregistraties zijn er een aantal chronische lichamelijke aandoeningen die vooral op oudere leeftijd optreden (artrose, suikerziekte, gezichtsstoornissen, coronaire hartziekten en chronische bronchitis/emfyseem, maar ook een aantal die
vooral op jonge of middelbare leeftijd optreden (constitutioneel eczeem, contacteczeem, dorsopathieën en astma) (zie ook thema-rapport I, bijlage 5). Ook in psychische gezondheid zijn er leeftijdsgebonden verschillen. Het duidelijkst is dat bij dementie, dat bijna uitsluitend ouderen (boven 75 jaar) treft, maar ook depressie en
angststoornissen (bij vrouwen) komen volgens huisartsenregistraties vaker voor onder
ouderen (boven 55 jaar) dan onder volwassenen. Alcohol- en drugsverslaving komen
daarentegen vaker op jong-volwassen en op middelbare leeftijd voor.
Geslacht
Voor de meeste gezondheidsindicatoren geldt dat de prevalentie onder vrouwen hoger is
dan onder mannen. De sterfte onder vrouwen is echter lager. Voor een aantal aandoeningen treden duidelijke geslachtsverschillen op. Angststoornissen, depressie, dementie,
contact-eczeem, reumatoïde artritis en artrose komen 1,5-2,5 keer zo vaak voor bij vrou-
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wen als bij mannen, terwijl voor alcohol- en drugsafhankelijkheid en hartinfarct het
omgekeerde geldt (alcoholafhankelijkheid komt onder mannen zelfs 2,5-4 keer zo vaak
voor). Zie ook thema-rapport I, bijlage 5. Recent is een Nederlands literatuuroverzicht
over geslachtsverschillen in gezondheid verschenen (Lagro-Jansen & Noordenbos,
1997).
Burgerlijke staat en samenlevingsvorm
In vergelijking met de totale bevolking komen gescheidenen voor de meeste gezondheidsindicatoren ongunstig uit de bus. Zij rapporteren vaker langdurige beperkingen en
als ‘minder goed’ ervaren gezondheid (respectievelijk 1,4 en 1,3 maal zo vaak). Gehuwden zijn het gezondst, daarna de nooit gehuwden. Hun gezondheidstoestand wijkt nauwelijks af van het gemiddelde. De sterfteverschillen naar burgerlijke staat zijn nog meer
uitgesproken. In vergelijking met de gemiddelde bevolking is het sterftecijfer van
gescheidenen ruim 40% verhoogd, dat van nooit gehuwden 35% en dat van weduwen/weduwnaars 30%, terwijl het sterftecijfer van gehuwden ruim 10% onder het
gemiddelde ligt.
Gehuwde mannen en vrouwen hebben ook de minste psychische stoornissen. Bij
vrouwen komen psychische stoornissen het meest voor onder gescheidenen. Daarna volgen weduwen en nooit-gehuwden. Bij mannen hebben de nooit-gehuwden en de
gescheidenen de meeste psychische stoornissen
De gezondheidsverschillen naar samenlevingsvorm leveren een aanvullend beeld op:
alleenstaanden en alleenstaande ouders lopen een hoger gezondheidsrisico dan de totale
bevolking. Over de verschillen in psychische gezondheid naar samenlevingsvorm
bestaan nog weinig gepubliceerde gegevens.
Sociaal-economische status
Sociaal-economische status wordt geoperationaliseerd aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. Van deze laat het opleidingsniveau de grootste gezondheidsverschillen zien. Het risico op ongezondheid neemt geleidelijk af met het hoger worden van
het opleidingsniveau. Het verband is dus niet beperkt tot de laagst opgeleiden, maar
speelt op elk opleidingsniveau. De samenhang is het sterkst voor langdurige lichamelijke aandoeningen, dan voor langdurige beperkingen, en tenslotte voor een minder goede
ervaren gezondheid. Over sterfte naar opleiding zijn slechts gegevens uit incidenteel
onderzoek beschikbaar. Deze laten zien dat lager opgeleiden een duidelijk hogere sterftekans hebben dan hoger opgeleiden, en dat de sterftekans afneemt op elk hoger opleidingsniveau. Ook in het vóórkomen van psychische stoornissen zijn er verschillen naar
opleiding. Lager opgeleide vrouwen hebben circa 2-4 maal zo vaak stemmings- en
angststoornissen als hoger opgeleide vrouwen, maar misbruik en afhankelijkheid van
psycho-actieve middelen (alcohol, drugs en medicijnen) komen bij hen juist veel minder
vaak voor. Bij mannen is een onverwachte bevinding in het Nemesis-onderzoek dat er
nauwelijks verbanden zijn gevonden tussen opleidingsniveau en het vóórkomen van
psychische stoornissen. De achtergrond hiervan dient nog nader onderzocht te worden.
Wanneer we inzicht willen krijgen in de som van de gezondheidsverschillen in ziekte
en sterfte dan is de gezonde levensverwachting een geschikte maat (zie ook thema-rapport III, deel B, hoofdstuk 1). De ‘levensverwachting in goed ervaren gezondheid’ voor
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de groepen met een lage en een hoge opleiding verschilt voor de levensverwachting bij
geboorte 3,5 jaar voor zowel mannen als vrouwen. Het verwachte aantal gezonde jaren
verschilt veel meer, respectievelijk 11,8 en 11,5 jaar. Het hier berekende verschil is iets
kleiner dan in VTV-1993 is gerapporteerd (12,6 jaar voor mannen). Dit mag niet als een
trend worden geïnterpreteerd, omdat nu deels voor andere gegevensbronnen is gekozen
om de SES-verschillen in sterfte te schatten. Hierdoor kon de berekening ook voor vrouwen worden uitgevoerd.
Verschillen in gezondheid naar inkomen laten een consistent patroon zien: hoe hoger
het inkomen, des te gezonder. In de groep met een inkomen beneden de fl 15.000 is het
voorkomen van langdurige beperkingen en een minder goed ervaren gezondheid met
circa 70% verhoogd in vergelijking met de gemiddelde bevolking. Als indicator voor
inkomen is hier het equivalent-inkomen genomen, dat wil zeggen gecorrigeerd voor
huishoudenssamenstelling. Incidentele gegevens over sterfte naar inkomen duiden er op,
dat het sterfterisico hoger is in de lagere inkomensgroepen.
Mensen met een lage beroepsstatus komen op alle hier besproken gezondheidsindicatoren als het ongezondst naar voren. Het meest is dat het geval bij langdurige
lichamelijke aandoeningen, dan bij langdurige beperkingen, en tenslotte bij een minder
goed ervaren gezondheid. Zij rapporteren bijvoorbeeld veel vaker dan gemiddeld langdurige beperkingen (1,5 maal zo vaak). Incidentele gegevens over sterfte geven aan dat
mensen uit hogere beroepsgroepen een lager leeftijdspecifiek sterfterisico hebben.
Agrariërs en kleine zelfstandigen hebben eveneens een in ongunstige zin afwijkend
sterftepatroon.
Positie op de arbeidsmarkt
De verschillen in gezondheid naar arbeidsstatus zijn aanzienlijk. Werkenden en personen
die werkzaam zijn in het huishouden zijn het gezondst. Pensioengerechtigden nemen een
middenpositie in. Werklozen (vooral langdurig werklozen), maar meer nog arbeidsongeschikten zijn het ongezondst. In de groep arbeidsongeschikten komt een minder goed
ervaren gezondheid 3,5 maal vaker voor dan in de gehele bevolking. Dat arbeidsongeschikten hoog scoren is uiteraard niet onverwacht. Het is immers vanwege hun slechtere
gezondheidstoestand dat zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden.
Uit een analyse van het Doorlopend Leefsituatie-Onderzoek van het CBS blijkt, dat
de zelfgerapporteerde gezondheidstoestand van gedeeltelijk arbeidsongeschikten slechts
weinig beter is dan die van volledig arbeidsongeschikten. Over herkeurde ex-arbeidsongeschikten zijn geen gegevens bekend. Sterfecijfers naar arbeidsstatus zijn nauwelijks
beschikbaar. Incidenteel follow-up onderzoek uit de jaren zeventig laat zien dat de relatieve sterfte (sterfte per 100.000) onder arbeidsongeschikten bijna 3 maal zo hoog is als
onder werkenden.
Etniciteit
Over de gezondheidstoestand van de allochtone bevolking zijn weinig gegevens voorhanden. De informatie die er wel is, wijst in de meeste gevallen op een achterstand ten
opzichte van de autochtone bevolking, ook als er vergeleken wordt met de autochtone
bevolking met een lage SES. De allochtone bevolking is echter zeer heterogeen en er
zijn onderling veel specifieke verschillen.

19

D EEL A

RIVM VTV

D EEL A

2 A A R D E N O MVA N G VAN DE HUI DI GE GEZONDHEI DSVERSCH I L L E N I I

VTV RIVM

Ten aanzien van de lichamelijke gezondheidstoestand wijzen de gegevens over het algemeen op een ongunstige situatie voor de allochtone bevolkingsgroepen. Over de Marokkaanse bevolking zijn relatief weinig gegevens bekend. In de loop van dit jaar komen de
resultaten van de eerste Gezondheidsenquête onder Marokkanen beschikbaar. De opnamecijfers in psychiatrische ziekenhuizen zijn verhoogd onder Surinamers, Antillianen
en jonge Marokkaanse mannen.
De sterfte is ook onder de meeste groepen allochtonen verhoogd, het duidelijkst op
jonge leeftijd. De sterfte rond de geboorte is 1,5-2 keer zo hoog als onder de autochtone
bevolking. De gestandaardiseerde sterfte onder volwassen Antillianen is overigens juist
lager dan die van de autochtone bevolking: te snelle generalisaties zijn niet gerechtvaardigd (zie deel B, hoofdstuk 7, tabel 7.4).
Een speciale groep binnen de allochtone bevolking vormen de asielzoekers en
(erkende en illegale) vluchtelingen. Er zijn aanwijzingen dat de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand van asielzoekers en erkende vluchtelingen bij aankomst in
ons land slechter is of hooguit gelijk aan die van andere migrantengroepen. De gezondheidsklachten zijn deels ook anders van aard. Onderzoeken onder hulpverleners van illegale ex-asielzoekers wijzen uit, dat hun gezondheidsklachten vooral infectieziekten,
psychische problemen en acute gezondheidsklachten betreffen. Ondanks hun waarschijnlijk slechtere gezondheidstoestand doen illegalen een beperkt beroep op de zorgverlening. Dat hangt ten dele samen met de voor hen geringe toegankelijkheid van de
Nederlandse gezondheidszorg. Omdat zij geneigd zijn artsenbezoek tot een minimum te
beperken, zijn gepresenteerde problemen vaak ernstiger dan bij andere patiënten.
Geografische kenmerken
In de reeks sociaal-demografische kenmerken neemt de geografische component een
aparte plaats in, omdat veel beleid een geografische invalshoek kent. De beschikbare
gegevens maken het mogelijk gezondheidsverschillen te presenteren tussen provincies,
tussen GGD-regio’s, tussen stad en platteland en tussen woonbuurten. Ook kan een
indruk worden verkregen hoe deze verschillen zich tot elkaar verhouden.
Het blijkt dat de verschillen in de indicatoren van de gezondheidstoestand tussen provincies en regio’s over het algemeen niet erg groot zijn. Dit geldt ook voor de verschillen
naar urbanisatiegraad. Het grootste verschil is gevonden tussen het voorkomen van langdurige beperkingen in Zeeland en Limburg (RR respectievelijk 0,88 en 1,20).
Ondanks de kleine verschillen in de indicatoren, zijn de verschillen in sterfte, hier
berekend als de verschillen in levensverwachting, niet onaanzienlijk. In de periode
1990-1994 waren deze tussen de ‘gezondste’ en de ‘ongezondste’ provincie 2,1 jaar voor
mannen en 1,5 jaar voor vrouwen. Zoals te verwachten valt, worden de verschillen tussen de uitersten groter wanneer de gegevens naar kleinere geografische gebieden worden berekend (en dus een groter aantal gebieden in de analyse betrokken is): de verschillen tussen de GGD-regio’s met de laagste en die met de hoogste levensverwachting
(periode 1990-1994) bedroegen meer dan 3,5 jaar voor mannen en 2,2 jaar voor vrouwen. De verschillen in levensverwachting tussen bewoners van de drie grote steden en
van forensengemeenten bedroegen 2,7 jaar voor mannen en 1,5 jaar voor vrouwen. De
verschillen tussen de levensverwachting in de grote steden en de plattelandsgemeenten
zijn iets kleiner.
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Op nog kleinere schaal zijn gegevens over sterfteverschillen tussen buurten voor enkele
grote steden beschikbaar. Omdat de aanwezigheid van verpleeg- en verzorgingshuizen
de sterfteverschillen tussen buurten sterk kan beïnvloeden, worden de gepresenteerde
sterftecijfers gewoonlijk beperkt tot de leeftijdsklasse 0-64 jaar en wordt geen levensverwachting berekend. In de drie woonbuurten in Den Haag met de laagste welstand lag
het gestandaardiseerde sterftecijfer in de periode 1982-1991 zowel bij mannen als vrouwen beneden de 65 jaar circa 75% hoger dan in de drie buurten met de hoogste welstand.
In de andere grote steden zijn de verschillen iets minder extreem.
Om de sterfteverschillen voor de vier besproken geografische schaalniveaus
met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze voor alle gevallen nog eens berekend voor de
sterfte in de leeftijdsgroep 0-65 jarigen (gegevens over 1990-1994). De gezondheidsverschillen blijken in dat geval het grootst tussen de woonbuurten in de grote steden en
daarna tussen de GGD-regio’s.
Cumulatie van ongunstige sociaal-demografische kenmerken in achterstandsgroepen
Een ‘ongunstig’ sociaal-demografisch kenmerk betekent niet dat iedereen met dit kenmerk een slechtere gezondheidstoestand heeft. Het is een kwestie van een gemiddeld
grotere kans op een slechtere gezondheid. Er zijn echter bevolkingsgroepen aanwijsbaar
waarin meerdere van de besproken ‘ongunstige’ sociaal-demografische kenmerken
samengaan, vaak ‘achterstandsgroepen’ genoemd. Verschillende onderzoeken geven aan
dat deze term niet alleen slaat op hun sociaal-maatschappelijke situatie, maar zeker ook
van toepassing is op hun gezondheidstoestand. De verschillende hier besproken sociaaldemografische kenmerken blijken namelijk elk een onafhankelijk effect te hebben,
zodat een cumulatie van achterstandskenmerken ook tot een cumulatie van nadelige
gevolgen voor de gezondheid leidt.
Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de dak- en thuislozen. Zij vormen een extreme
groep, ook ten aanzien van hun gezondheid en weerspiegelen in uiterste vorm wat ook
onder andere achterstandsgroepen speelt. Schattingen geven aan dat onder dak- en thuislozen twee- tot driemaal zoveel psychische problematiek voorkomt als in de algemene
bevolking. Ook lichamelijke gezondheidsproblemen komen vaker voor, vaker in ernstiger mate en vaker in combinatie. Deze achterstand in de gezondheidstoestand geldt ook
voor de groep van zwerfjongeren. Op enig moment heeft naar schatting gemiddeld zo’n
10% van de dak- en thuislozen een verpleeg- dan wel verzorgingsbehoefte. De gezondheidstoestand van ‘daklozen’ is overigens weer slechter dan van ‘thuislozen’ in opvangvoorzieningen.
Andere voorbeelden van achterstandsgroepen, zowel ten aanzien van hun sociaalmaatschappelijke situatie als gezondheidssituatie, zijn personen met een langdurig minimum inkomen, langdurig werklozen, alleenstaande ouders, oudere alleenstaande vrouwen, asielzoekers, illegalen, mensen in bepaalde (achterstands)wijken van grote steden
en de kinderen van deze groepen.
In tekstblok 2.1 wordt een overzicht gegeven van extra kwetsbare bevolkingsgroepen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen groepen die nu al doelgroepen van beleid
zijn en groepen die daarop aanvullend in de achtergrondstudies in deel B worden
genoemd. Bovendien wordt daarin aangeduid of er überhaupt informatie uit wetenschappelijk onderzoek over de gezondheidstoestand van deze groepen beschikbaar is.
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Tekstblok 2.1: Extra kwetsbare bevolkingsgroepen.
Huidige doelgroepen van beleid waarvoor informatie over de gezondheidstoestand is gezocht
(gerangschikt naar sociaal-demografisch kenmerk
en bij combinaties naar het meest in het oog
springende kenmerk)
1 Oudere vrouwen
2 Alleenstaande ouderen
3 (Opgroeiende jeugd in) eenoudergezinnen met
een lage SES
4 Voortijdig schoolverlaters
5 Personen met lage SES
6 Ouderen met een inkomen rond het, voor de
huishoudensvorm relevante minimum-inkomen
7 Langdurig werklozen
8 Gedeeltelijk/ex-WAO-ers
9 Doelgroepen minderhedenbeleid (Turken,
Marokkanen, Surinamers, Antillianen)
10 Oudere migranten
11 Allochtone jongeren in grote steden
12 Asielzoekers en vluchtelingen
13 Illegalen
14 Dak- en thuislozen
15 Zwerfjongeren
16 Bewoners van achterstandswijken in grote
steden
Het bleek dat vooral weinig informatie beschikbaar
is over voortijdig schoolverlaters, opgroeiende
jeugd in eenoudergezinnen met een lage SES,
langdurig werklozen, gedeeltelijk/ex-WAO-ers,
oudere migranten, asielzoekers en illegalen, en
dak- en thuislozen.

Signalering van ‘nieuwe’ groepen met vermoede
gezondheidsachterstand
In de achtergrondstudies worden ook nog andere
specifieke groepen genoemd bij wie vermoedelijk
achterstand in gezondheid bestaat, maar waarover
nog weinig bekend is, soms, maar niet altijd om
redenen dat het (nog) een betrekkelijke nieuwe en
kleine bevolkingsgroep betreft. Zo worden
genoemd:
1 Kinderen uit het buitengewone onderwijs die
regulier onderwijs (moeten) gaan volgen (groep
die door recente wetgeving is ‘ontstaan’ en
waarvan onzeker is of de preventieve zorg op
een adequaat niveau kan blijven);
2 Alleenstaande oudere mannen (slechtere
gezondheidstoestand gevonden);
3 Langdurig armen en langdurig arbeidsongeschikten (onbekend wat de invloed van langdurige armoede en langdurige arbeidsongeschiktheid op de gezondheidstoestand is);
4 ‘Afgeschatte’ arbeidsongeschikten (door recente wetgeving ‘ontstaan’; vanwege onder andere
financiële achteruitgang verslechtering in
gezondheidstoestand vermoed);
5 ‘Nieuwe’ werklozen zoals bijstandsmoeders met
kinderen van vijf tot twaalf jaar die sinds kort
verplicht zijn werk te zoeken maar dit niet hebben kunnen vinden (door recente wetgeving
ontstaan; vanwege onder andere financiële achteruitgang verslechtering in gezondheidstoestand vermoed);
6 Alleenstaande allochtonen en in het bijzonder
alleenstaande allochtone moeders (slechtere
gezondheidstoestand vermoed);
7 Alleenstaande, minderjarige asielzoekers (nieuwe
groep; kwetsbare gezondheidstoestand vermoed).

Bij veel van deze groepen is er vaak sprake van een combinatie van een minder goede
opleiding, minder kansen op de arbeidsmarkt, een laag inkomen, slechtere huisvesting
en een minder goede woon- en werkomgeving. Toch onderscheiden de groepen zich ook
van elkaar. Bij sommige groepen is het lage inkomen het kenmerk dat op de voorgrond
treedt, bij andere het verminderd aanwezig zijn van of het gebrek aan een partner en bij
weer andere de onzekere juridische verblijfsstatus. Daarnaast is de duur dat men in een
bepaalde situatie verkeert belangrijk.
Wanneer maatschappelijke achterstand op één of meer gebieden bovendien op individueel niveau met ziekte, aandoening of handicap gepaard gaat, vormt dit een extra belasting. Ziekten en aandoeningen verminderen immers de zelfredzaamheid en verhogen
daarmee het beroep op materiële en sociale hulpbronnen.
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Conclusie
De gezondheidstoestand van bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland wijkt duidelijk
in ongunstige zin af van het landelijk gemiddelde. Voor dak- en thuislozen en andere
groepen waarin meerdere ongunstige sociaal-demografische kenmerken cumuleren
geldt dit in versterkte mate.

Omvang van sociaal-demografische gezondheidsverschillen: een onderlinge
vergelijking
In deze paragraaf staat de vraag centraal: wat is de omvang van sociaal-demografische
verschillen en langs welke sociaal-demografische invalshoek zien we uiteindelijk de
grootste gezondheidsverschillen?
De hierboven toegelichte verschillen per sociaal-demografisch kenmerk zijn in
figuur 2.1 nog eens samengevat, waardoor een onderlinge vergelijking mogelijk is. Hierin is de grootte van de gezondheidsverschillen voor langdurige beperkingen en voor
sterfte weergegeven, voor die groepen waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar
zijn. Uit de figuur zijn de verschillen af te lezen tussen de groep met de meest gunstige
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Figuur 2.1: Gezondheidsverschillen in langdurige beperkingen en sterfte: relatieve risico’s ten
opzichte van de algemene bevolking voor de meest gezonde en de meest ongezonde groep per
sociaal-demografisch kenmerk (Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1991-1994; gegevens bewerkt
door EUR-iMGZ). a, b
a) zie deel B, hoofdstuk 1, tabel 1.1 (beperkingen) en tabel
1.2 (sterfte) voor een overzicht van alle onderscheiden
bevolkingsgroepen.
b) RR’s gecorrigeerd voor verschillen in opbouw van de
groepen naar leeftijd en geslacht.

c) laag inkomen: <15.000; hoog inkomen: >40.000.
d) laag inkomen: laagste kwintiel; hoog inkomen: hoogste
kwintiel.
* geen gegevens beschikbaar.
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en de meest ongunstige gezondheidstoestand, in termen van het relatieve risico (RR) ten
opzichte van de algemene bevolking. Een relatief risico van 2 wil hier zeggen dat de
aanwezigheid van langdurige beperkingen of sterfte in een specifieke bevolkingsgroep
tweemaal zo hoog is als in de bevolking als geheel.
Voor langdurige beperkingen vormen de arbeidsongeschikten de bevolkingsgroep
met de meest ongunstige situatie (RR=4,1). Maar ook voor ouderen, personen met een
laag inkomen, lager opgeleiden, personen met een lage beroepsstatus en gescheidenen
blijken de gezondheidsverschillen op dit punt aanzienlijk te zijn. Het blijkt dat de provinciale verschillen en de verschillen naar urbanisatiegraad niet groot zijn in vergelijking met die voor de andere sociaal-demografische kenmerken. De gegevens over ervaren gezondheid en de aanwezigheid van één of meer langdurige aandoeningen laten een
vergelijkbaar patroon zien (zie deel B, hoofdstuk 1, tabel 1.1).
Opgemerkt dient te worden dat sommige verschillen misschien onderschat
worden omdat de gegevens gebaseerd zijn op een steekproef uit de niet-geïnstitutionaliseerde bevolking. Met name ouderen en verweduwden die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven (en een gemiddeld slechtere gezondheid hebben), worden in die
steekproef gemist.
De bevolkingsgroepen met relatief de hoogste sterfterisico’s zijn naast arbeidsongeschikten (RR=2,8) en ouderen (RR=2,6), met name mannen (RR=1,4) en gescheidenen (RR=1,4). Bij de allochtone bevolking is zoals gezegd met name de sterfte rond
de geboorte verhoogd (RR=1,5-2). De bevolkingsgroepen met een relatief slechte
gezondheid zijn over het algemeen ook de groepen met de hoogste sterfte. Een duidelijke uitzondering vormen vrouwen. Zij hebben een hoger risico op langdurige beperkingen maar een lager sterfterisico, ook als zij vergeleken worden met mannen van gelijke
leeftijd.
Voor een vergelijking van de sociaal-demografische gezondheidsverschillen is tot
hier toe de nadruk gelegd op de grootte van deze verschillen, uitgedrukt in het relatieve
risico. Daarnaast is de omvang van de betreffende bevolkingsgroepen ook van belang.
Een zelfde gezondheidsachterstand in termen van RR’s weegt op bevolkingsniveau
immers zwaarder wanneer de achterstandsgroep groter is.
In figuur 2.2 is de omvang van een aantal besproken bevolkingsgroepen weergegeven. Conform figuur 2.1 zijn hier alleen de groepen met de duidelijkste achterstand (volgens het RR) in beeld gebracht. Voor (illegale) asielzoekers en dak- en thuislozen waren
geen RR’s beschikbaar voor presentatie in figuur 2.1. Omdat er natuurlijk wel andere
gegevens over de gezondheidsachterstand van deze groepen bestaan, zijn er schattingen
over hun aantallen in figuur 2.2 opgenomen.
Soms betreffen de verschillen grote en soms kleine bevolkingsgroepen. De resultante
van het relatieve verschil en de omvang van de groepen wordt uitgedrukt in het Populatie Attributieve Risico (PAR). Figuur 2.3 presenteert de PAR-waarden voor drie verschillende indicatoren van de zelfgerapporteerde gezondheidstoestand, namelijk langdurige lichamelijke beperkingen, ervaren gezondheid en langdurige aandoeningen (alle
volgens gegevens uit de CBS-Gezondheidsenquête) naar tien sociaal-demografische
kenmerken. Ook zijn enkele beschikbare PAR-waarden voor sterfte in de figuur opgenomen. Het PAR geeft hier voor elk sociaal-demografisch kenmerk weer welke proportie
van een gezondheidsprobleem in theorie weggenomen zou kunnen worden, wanneer alle
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Figuur 2.2: Huidige omvang van bevolkingsgroepen met gezondheidsachterstand in Nederland
(Bronnen: zie noten).
a) bron: CBS- Sociaal-economische Maandstatistieken 1995
b) bron: CBS-Bevolkingsstatistiek 1995.
c) betreft het aantal personen dat een besteedbaar inkomen heeft dat onder of rond het sociale minimum ligt. Bron: CBSInkomenspanel Onderzoek 1995.
d) betreft alle personen in Nederland die 25 jaar of ouder zijn en alleen een lagere school hebben afgemaakt. Bron: CBSGezondheidsenquête 1991-1995; CBS-Enquête Beroepsbevolking 1995; gegevens bewerkt door EUR.
e) betreft personen van 25-80 jaar. Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1991-1995.
f) bron: CBS-Bevolkingsstatistiek 1996.
g) bron: CBS-Jaarlijkse Huishoudensstatistiek 1995.
h) alle steden met meer dan 100.000 inwoners. Bron: CBS-Bevolkingsstatistiek 1996; gegevens bewerkt door Focus.
i) omvat behalve de vier grote groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) ook de groep die afkomstig is uit
de categorie ‘overige arme landen’. Uitgegaan is van de beperkte definitie (2 uit 3 criterium; zie bijlage 2). Bron: CBSBevolkingsstatistiek 1996.
j) bron: NRV, 1995.
k) er is een hoge (grijs) en een lage (zwart) schatting gegeven.
l) ondergrens: VNG, 1990; bovengrens: Heydendael et al., 1988-1990.

onderscheiden bevolkingsgroepen de gezondheidstoestand van de meest gezonde groep
zouden bereiken. Daarmee is het PAR een maat voor de maximaal te bereiken gezondheidswinst op bevolkingsniveau.
Figuur 2.3 maakt duidelijk dat de omvang van ongelijkheid in gezondheid het grootst
is langs de sociaal-economische status dimensie en dat dus interventies gericht op het
verminderen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen met een verschillende sociaal-economische status (SES; gemeten naar opleiding, inkomen of beroepsstatus)
in theorie op bevolkingsniveau de meeste gezondheidswinst kunnen sorteren. Zo zijn
voor langdurige beperkingen de PAR’s voor opleiding, inkomen en beroepsstatus
respectievelijk 72%, 42% en 37%. Doordat SES-verschillen ook een rol spelen bij andere sociaal-demografische gezondheidsverschillen, dat wil zeggen die naar leeftijd,
geslacht, burgerlijke staat, arbeidsstatus, etniciteit en woonplaats, kunnen SES-gerichte
interventies ook een deel van die verschillen wegnemen.
Er zijn door gebrek aan gegevens nauwelijks PAR’s te berekenen voor etniciteit
(allochtonen, waaronder asielzoekers) en voor marginale groepen zoals dak- en thuislozen, illegale asielzoekers en onverzekerden. Ook zijn er geen PAR’s beschikbaar voor
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Figuur 2.3: Populatie attributieve risico’s (PAR’s) voor vier gezondheidsindicatoren en
tien sociaal-demografische kenmerken.
a) de PAR voor etniciteit in relatie tot sterfte is niet weergegeven in deze figuur omdat deze vanwege verschillende oorzaken
zeer laag is; voor alle leeftijden is deze sterfte-PAR 0,3% (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen versus autochtonen); voor kindersterfte (0-14 jarigen) is de PAR voor sterfte naar etniciteit 3,9%.

achterstandsgroepen die op meerdere sociaal-demografische kenmerken ongunstig scoren, zoals langdurige minima, langdurige werklozen of bewoners van achterstandswijken in grote steden. Dit is een aanvullende reden waarom het niet gerechtvaardigd is om
bij de prioritering alleen op de beschikbare PAR’s af te gaan.
Conclusie
Er zijn niet alleen aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen, maar
ook de omvang van deze groepen verschilt sterk. Beide aspecten beïnvloeden de
omvang van de gezondheidsverschillen op bevolkingsniveau aanzienlijk. Wanneer de
relatieve risico’s en de omvang van de groepen samen in beschouwing worden genomen, dan blijkt dat (na leeftijd) de bijdragen van opleiding, inkomen en beroepsstatus
(SES) het grootst zijn. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze vergelijking.

3

TRENDS IN HET VERLEDEN

Over trends in gezondheidsverschillen zijn in beperkte mate gegevens beschikbaar.
Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen vermeld.
Afnemende verschillen zijn in de afgelopen decennia het duidelijkst gesignaleerd in
de sterftecijfers. Zo blijkt het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen
in de periode 1980-1994 gedaald te zijn van 6,7 naar 5,7 jaar. Ook de sterfteverschillen
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naar regio zijn verminderd. De gunstige positie van de drie noordelijke provincies
(‘noord’) ten opzichte van het landelijk gemiddelde is geleidelijk verdwenen en de achterstand van de twee zuidelijke provincies (‘zuid’) is afgenomen.
Een toename is er voor sommige sociaal-economische gezondheidsverschillen. Voor
sterfte blijkt dit uit een vergelijking van studies uit de jaren vijftig en jaren tachtig, die
betrekking hebben op verschillende aspecten van sociaal-economische status. Voor de
afgelopen twintig jaar zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een toe- of afname in de
sterfteverschillen. Uit trendanalyses van de CBS-Gezondheidsenquête blijkt, dat in de
periode 1981-1995 de verschillen in tijdelijke beperkingen naar opleidingsniveau zijn
toegenomen. Een toename is ook te zien in de verschillen in langdurige beperkingen naar
opleidingsniveau (1989-1995). Tenslotte zijn de sterfteverschillen naar urbanisatiegraad
duidelijk toegenomen, vermoedelijk grotendeels als gevolg van selectieve migratie.
Sterfteverschillen naar burgerlijke staat kennen een wisselend beeld. Over de periode
1970-1990 namen de verschillen tussen nooit-gehuwden en gehuwden toe. Hetzelfde is
het geval voor de verschillen tussen verweduwden en gehuwden. De verschillen tussen
gescheidenen en gehuwden namen in de periode 1970-1985 af, maar namen in de periode 1985-1990 voor vrouwen toe en bleven voor mannen constant.
Voor sterfteverschillen naar positie op de arbeidsmarkt of etniciteit en voor verschillen in gezonde levensverwachting zijn er onvoldoende gegevens om uitspraken te kunnen doen over veranderingen in de tijd.
Conclusie
Gezondheidsverschillen zijn in Nederland in de afgelopen decennia zowel toe- als afgenomen. Er is een duidelijke afname te zien geweest in sterfteverschillen tussen mannen
en vrouwen en tussen provincies. Sterfteverschillen tussen stad en platteland zijn echter
juist toegenomen evenals - op een aantal punten - de sociaal-economische gezondheidsverschillen.

4

DETERMINANTEN VAN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er grote relatieve verschillen in gezondheidstoestand tussen
bevolkingsgroepen bestaan. In theorie is er - gezien de hoge PAR’s voor SES, maar ook
voor de diverse andere sociaal-demografische kenmerken - dus veel gezondheidswinst
te bereiken door de gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen met een gezondheidsachterstand te verbeteren. Voor het in praktijk brengen daarvan is inzicht nodig in de
oorzaken van deze gezondheidsverschillen en in de beïnvloedbaarheid daarvan.
Figuur 4.1 geeft een uitwerking van het VTV-basismodel voor sociaal-demografische gezondheidsverschillen. Het beperkt zich tot de twee blokken die in dit rapport centraal staan (de blokken Determinanten en Gezondheidstoestand).
Dit sociaal-demografische VTV-model maakt duidelijk dat een belangrijk deel van de
gezondheidsverschillen verklaard kan worden, doordat de determinanten (in dit kader
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Figuur 4.1: Het conceptuele model VTV-1997: uitwerking voor sociaaldemografische gezondheidsverschillen.

ook wel intermediaire factoren genoemd) ongelijk over bevolkingsgroepen zijn verdeeld.
Bij de verklaring van de verschillen kunnen naast causatie- ook selectieprocessen een
rol spelen: het sociaal-demografisch kenmerk kan een determinant zijn van de slechtere
gezondheidstoestand (causatie), maar omgekeerd kan ook een slechtere gezondheidstoestand het sociaal-demografisch kenmerk beïnvloeden (selectie). Zo kan thuisloosheid
zowel oorzaak als (mede het) gevolg zijn van een slechtere gezondheidstoestand.
Hieronder wordt eerst ingegaan op de huidige verdeling van determinanten naar SES
en de trends daarin, alvorens andere sociaal-demografische kenmerken aan bod komen.
Tenslotte komt het belang van selectieprocessen in relatie tot causatieprocessen voor
gezondheidsverschillen aan de orde.
Verdeling van determinanten naar SES
Er zijn relatief veel gegevens beschikbaar over de relatie tussen SES en een aantal beïnvloedbare determinanten (zie deel B, hoofdstuk 5). De verschillen zijn daar naar opleiding en niet naar inkomen of beroepsstatus gepresenteerd, omdat verschillen naar oplei-
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ding gewoonlijk (iets) groter en stabieler zijn en vanwege de grotere beschikbaarheid
van gegevens naar opleiding.
Voor veel determinanten blijkt er een opleidingsgradiënt te bestaan: lager opgeleiden
scoren ongunstiger dan hoger opgeleiden met betrekking tot roken, overmatig alcoholgebruik (bij mannen), consumptie van fruit en groente, hoge bloeddruk, hypercholesterolemie, overgewicht, en combinaties hiervan, en hebben meer klachten over woon- en
werkomstandigheden. Ook zijn het inkomen, het aantal life-events, het zoeken van
sociale steun om problemen op te lossen en het gebruik van zorgvoorzieningen ongunstiger. In een enkel geval, zoals bij het overmatig alcoholgebruik onder vrouwen, is de
relatie omgekeerd. Lager opgeleiden maken minder gebruik van specialistische zorg dan
hoger opgeleiden. Deze opleidingsgradiënt is één van de redenen om aan te nemen dat er
een causale samenhang is tussen het opleidingsniveau en de genoemde intermediaire
factoren, zodat opleiding zelf als een achterliggende determinant mag worden
beschouwd.
Analyses die gedaan zijn om de bijdrage van intermediaire factoren aan sociaal-economische gezondheidsverschillen onderling te wegen, suggereren dat in Nederland:
• leefstijl en materiële omstandigheden belangrijker zijn dan de psychosociale factoren;
• leefstijl en materiële omstandigheden elk een zelfstandig deel van de sociaal-economische gezondheidsverschillen verklaren;
• leefstijl en materiële omstandigheden ook in onderlinge combinatie een deel van de
verschillen verklaren, waarbij de aanname is dat de materiële omstandigheden in het
oorzaak-gevolg proces voorafgaan aan de ongunstige leefstijlfactoren en niet andersom.
Tevens suggereren de analyses dat er naast het indirecte effect ook een rechtstreeks
effect van SES op de gezondheidstoestand is. Een deel van de verschillen kan worden
toegeschreven aan (nu nog) onbekende intermediaire factoren.
Sinds VTV-1993 zijn de verschillen in determinanten naar opleidingsniveau, zoals
deze in deel B, hoofdstuk 5 worden geschetst, niet wezenlijk veranderd. Een gunstige
uitzondering vormt de SES-gradiënt in hypercholesterolemie, die vooral onder vrouwen
verminderd lijkt te zijn. Een mogelijke verklaring ligt in het verbeteren van de samenstelling van goedkope margarines, maar dit is nog niet afdoende onderzocht. Hiertegenover staat een ongunstige ontwikkeling, namelijk de toename van SES-verschillen in
overgewicht, met name onder vrouwen. Met de toename van overgewicht op bevolkingsniveau (zie VTV-97, De som der delen, tabel 4.2) zijn dus ook de SES-verschillen
in overgewicht groter geworden.
Verdeling van determinanten naar enkele andere sociaal-demografische kenmerken
Sociaal-economische gezondheidsverschillen kunnen weliswaar een deel van de
gezondheidsverschillen verklaren die op grond van de andere sociaal-demografische
kenmerken bestaan, maar zeker niet alle. Wanneer rekening met sociaal-economische
kenmerken wordt gehouden, blijven er als gevolg van andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, burgerlijke staat, arbeidsstatus en etniciteit nog steeds gezondheidsverschillen bestaan.
Voor gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook verschillen in
endogene determinanten, leefstijl, rolpatronen, sociale steun, houding en gedrag ten

29

D EEL A

RIVM VTV

D EEL A

4 D E T E R MIN A N T E N VAN GEZONDHEI DSVERSCHI LLEN II

VTV RIVM

opzichte van gezondheid, en gebruik van en bejegening in de gezondheidszorg verantwoordelijk.
In de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat spelen bij vrouwen de materiële
omstandigheden (bijvoorbeeld minder inkomen onder gescheidenen) een relatief grotere
rol en bij mannen psychosociale factoren (minder sociale steun onder gescheidenen).
Arbeidsongeschiktheid is zowel gerelateerd aan gezondheidsbevorderende als aan
bedreigende factoren. Gezondheidsbedreigende factoren zijn verlies aan inkomen, aan
sociale contacten en persoonlijke zingeving, en het mislukken van gewenste werkhervatting. Gezondheidsbevorderend is het wegvallen van overbelasting in het werk. Bij
werkloosheid spelen soortgelijke processen, met als extra nadelen dat de financiële achteruitgang groter is en dat het moeilijker is voor het niet-werken een sociale legitimering
te geven. Ook de toekomstige loopbaankansen, en daarmee de kansen op betere arbeidsomstandigheden, verminderen. Riskante leefgewoonten nemen toe. Werkloosheid heeft
duidelijker aanwijsbare negatieve gevolgen voor de psychische dan voor de lichamelijke
gezondheid.
De gezondheidsrisico’s van allochtonen vertonen veel overeenkomsten met die van
autochtonen met een lage SES. Factoren die met de slechtere gezondheidstoestand van
allochtonen samenhangen, zijn daarnaast geworteld in cultureel bepaalde verschillen in
leefstijl en in gebruik van zorg. De hogere kindersterfte komt onder meer door andere
patronen in zwangerschap (bijvoorbeeld meer vroeggeboorten en tienerzwangerschappen), kinderverzorging en ongevalsrisico’s. Ongunstig zijn onder andere een slechtere
gebitsverzorging, minder lichamelijke activiteit en het vaker vóórkomen van overgewicht onder Turken en Marokkanen. Het zuidelijke voedingspatroon daarentegen is op
onderdelen gezonder dan het Nederlandse. Specifiek voor vluchtelingen zijn ingrijpende
ervaringen voor en tijdens de vlucht en de onzekerheid bij de opvang en huisvesting van
invloed. In het geval van uitgeprocedeerde, illegale asielzoekers komen daar de gezondheidsrisico’s die met hun illegale positie samenhangen, nog bij.
Aan geografische gezondheidsverschillen liggen behalve selectieprocessen ook historische verschillen in economische ontwikkelingen en verschillen in leefstijl en fysieke
omgeving ten grondslag.
Bij dak- en thuislozen spelen ongunstige omstandigheden in de jeugd en gebrekkige
vaardigheden op het sociale vlak en met betrekking tot ‘coping’ een rol, naast een
ongunstige uitgangspositie in maatschappelijk opzicht. Deels zijn dit dezelfde factoren
die leiden tot een grotere kans op verslavingen en psychiatrische problematiek, die mede
de thuisloosheid veroorzaken (selectieproces). Tevens gaat het thuislozenbestaan vergezeld van gezondheidsbedreigende omstandigheden.
Causatie- en selectieprocessen
Bij de causatieprocessen spelen diverse typen determinanten een rol, zoals hierboven al
is aangegeven. Met uitzondering van leeftijd en geslacht valt daarnaast een gedeelte van
de gezondheidsverschillen te verklaren door selectieprocessen. De belangrijkste selectieprocessen die momenteel de aandacht opeisen, liggen op het terrein van de inkomenspositie en de toegang tot arbeid voor chronisch zieken, gehandicapten en arbeidsongeschikten. Zo draagt de slechtere gezondheidstoestand van chronisch zieken in
belangrijke mate bij aan de achterstand in beschikbaar inkomen. Een inkomen onder het
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sociale minimum komt onder chronisch zieken circa 1,5 maal vaker voor dan onder niet
chronisch zieken (Van Agt et al., 1996). Tevens blijkt dat van de mensen met een chronische ziekte 55% aan het arbeidsproces deelneemt, terwijl dat percentage onder de niet
chronisch zieken 75 bedraagt (NCCZ, 1995). Naar de mate waarin genetische aanleg,
aangeboren afwijkingen en verstandelijke handicaps een deel van de sociaal-demografische gezondheidsverschillen zouden kunnen verklaren, is nog nauwelijks onderzoek
gedaan.
Gezondheidsselectie speelt ook een belangrijke rol bij geografische gezondheidsverschillen. Deze is voor een groot deel het gevolg van het feit dat maatschappelijke achterstandsgroepen (met een slechtere gezondheidstoestand) in bepaalde wijken van (middel)grote steden wonen met een slechte huisvesting en woonomgeving. Interventies
kunnen zich juist op deze wijken richten.
Causatie- en selectieprocessen staan niet los van elkaar. Verminderde maatschappelijke kansen hebben immers weer nadelige gevolgen voor de gezondheidstoestand.
Ingrijpen in selectieprocessen werkt dus ook gunstig uit op de causatieprocessen, en
omgekeerd. Aangenomen wordt dat causatie in het algemeen belangrijker is dan selectie.
Conclusie
Samengevat blijkt dat de oorzaken van de achterstand in gezondheid van bepaalde sociaal-demografische groepen liggen in verhoogde niveaus van ongunstige determinanten
op velerlei terrein: van riskante leefgewoonten tot ongunstige woon- en werkomstandigheden. De achtergronden van riskante leefgewoonten liggen voor een belangrijk deel in
culturele en materiële factoren. Daarnaast spelen ook selectieprocessen een rol. Zowel
causatie- als selectiefactoren kunnen aangrijpingspunten voor interventie vormen.

5

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Toekomstige omvang van groepen met een gezondheidsachterstand
In hoofdstuk 2 zijn op basis van sociaal-demografische factoren meerdere bevolkingsgroepen onderscheiden, waarvan bekend is dat de gezondheidstoestand afwijkt van die
van de totale bevolking. Naar verwachting zal de omvang van de meeste bevolkingsgroepen die nu een gezondheidsachterstand hebben, tot 2015 sneller toenemen dan die
van de algemene bevolking (+8% groei) (zie figuur 5.1). Dit geldt voor allochtonen
(+85%), gescheidenen (+50%), ouderen vanaf 65 jaar (+43%) en alleenwonenden
(+36%). Een gunstige uitzondering vormen met name personen met een laag opleidingsniveau (alleen lagere school): hun aantal zal dalen (-33%).
Voor de overige in hoofdstuk 2 besproken marginale groepen wordt voor de dak- en
thuislozen eerder een toename dan een afname verwacht (Gezondheidsraad, 1995). Voor
het toekomstig aantal illegalen zijn geen betrouwbare schattingen mogelijk. In diverse
toekomstverkenningen wordt ervan uitgegaan dat opleiding, inkomen en arbeidsparticipatie zich als de belangrijkste maatschappelijke verdelingsmechanismen zullen handhaven (onder andere WRR, 1996). In toekomstscenario’s van het Centraal Planbureau
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Figuur 5.1: Verandering in de periode 1995-2015 in de omvang van sociaal-demografische
groepen die momenteel een gezondheidsachterstand kennen; absolute aantallen x 1.000 (tussen
haakjes indexcijfer 1995=100; indexcijfer voor de groei van de bevolking als geheel is 108)
(Bronnen: CBS, 1997; Van Wissen & Huisman, 1996; CBS/CPB, 1997; Joung, 1997).
a) berekend volgens definitie in bijlage 2; in de prognose is rekening gehouden met de hogere zuigelingensterfte van allochtonen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde; het totaal aantal allochtonen in 2015 is geschat op ruim 2 miljoen
personen (Turken: 344.000; Marokkanen: 328.000; Surinamers: 360.000; Antillianen: 92.000; overige ‘arme’ landen
(niet-OESO): 930.000 (Van Wissen & Huisman, 1996).
b) betreft het gemiddelde van de meest gunstige en meest ongunstige CPB-scenario’s (CBS/CPB, 1997).
c) bevolkingsverdeling naar opleiding voor 25-64 jaar gebaseerd op CBS/CPB (1997), aangevuld met een prognose voor de
bevolking van 65 jaar en ouder (Joung, 1997).

wordt een toename in inkomensongelijkheid verondersteld omdat de denivellerende
krachten groter zijn dan de nivellerende (Deelen, 1995). Onduidelijk is of de cumulatie
van maatschappelijke achterstanden in bepaalde bevolkingsgroepen toe zal nemen. Dat
die kans bestaat is niet denkbeeldig. Zelfs het - verder zeer optimistisch getoonzette rapport ‘Tweedeling in perspectief’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 1996) waarschuwt voor de mogelijkheid van een groeiende achterstand
van de bevolkingsgroepen met een lage opleiding en een laag beroepsniveau.
Toekomstige ontwikkelingen in relatieve gezondheidsverschillen
Een belangrijke, maar moeilijk te beantwoorden vraag is of de verwachte veranderingen
in omvang van bevolkingsgroepen wel of juist niet gepaard zal gaan met een verandering in de gezondheidstoestand van zo’n bevolkingsgroep. Met andere woorden, is er
een antwoord op vragen zoals:
• blijft de gezondheidstoestand van alleenstaanden dezelfde als nu (dat wil zeggen
slechter dan die van samenwonende paren) of wordt het verschil wellicht minder
omdat alleenstaand-zijn nog ‘gewoner’ wordt?
• als zoals verwacht wordt het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking verder
zal toenemen (en dus het aantal mensen met alleen een lagere opleiding kleiner
wordt), verbetert dan de gezondheidstoestand van die dan beter geschoolde bevolkingsgroepen parallel mee in die gunstige richting) of houden zij het gezondheidsniveau dat bij het oorspronkelijke, lagere opleidingsniveau ‘hoorde’?

32

I I TO E K O M ST I G E O N T W I K K E L I N G E N 5

Dergelijke vragen zijn ook voor de andere groepen te stellen. Het antwoord hangt deels af
van de trends in de determinanten van de relatieve gezondheidsverschillen en deels van
de oorzaken die achter de veranderingen in de omvang van deze bevolkingsgroepen
schuil gaan. Deze oorzaken kunnen zo verschillend uitwerken dat een algemeen antwoord
niet te geven is. Sommige onderliggende trends zijn juist gunstig, andere ongunstig.
Trendgegevens over de relatieve verschillen zoals in hoofdstuk 4 vermeld kunnen
enigszins helpen. Op grond daarvan en van maatschappelijke ontwikkelingen in determinanten worden in deel B een aantal voorzichtig gestelde verwachtingen uitgesproken:
• verwacht wordt dat de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen zullen
afnemen door relatief minder gunstige ontwikkelingen in determinanten bij vrouwen;
• vermoed wordt dat voor de sociaal-demografische kenmerken burgerlijke staat en
samenlevingsvorm de relatieve gezondheidsverschillen (dat wil zeggen de relatieve
positie van de ongunstigste groep ten opzichte van de gunstigste groep) zullen afnemen als gevolg van de individualiserende tendensen in de samenleving en het steeds
meer geaccepteerd worden van verschillende samenlevingsvormen.
• verwacht wordt dat als gevolg van de toenemende mobiliteit, een tamelijk uniforme
sociaal-economische ontwikkeling, en afnemende culturele verschillen de tendens
van afnemende sterfteverschillen tussen provincies zich zal voortzetten.
• vermoed wordt dat bij ongewijzigd sociaal-economisch en huisvestingsbeleid de
relatieve gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen zullen toenemen, en de
gezondheidsverschillen tussen stad en platteland (respectievelijk forensengemeenten) en tussen woonbuurten niet zullen afnemen;
• als gevolg van strengere toelatingseisen van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswet wordt verwacht dat de resterende arbeidsongeschikten en werklozen ongezonder zullen zijn dan de huidige, en dat de verschillen met de werkenden bijgevolg
zullen toenemen (selectie-mechanisme). Dit is nog afgezien van het eventuele effect
op de gezondheidstoestand van de achteruitgang in inkomen (causatie-mechanisme);
• voor andere gezondheidsverschillen, zoals die naar leeftijd, opleiding, beroepsniveau
en etniciteit is het vanwege het samengaan van meerdere ontwikkelingen nog moeilijker een onderbouwde uitspraak te doen.
Trendgegevens over veranderingen in relatieve verschillen in gezondheid zijn echter
(nog) zeer schaars en de antwoorden die gegeven kunnen worden dus minder definitief
en kwantitatief dan menigeen wellicht zou wensen.
Een andere manier is om de effecten van trends in verschillen in intermediaire factoren - zoals bijvoorbeeld roken - tussen bevolkingsgroepen via wiskundige modellen naar
de toekomst door te rekenen (zie tekstblok 5.1).
Al met al zijn de ter beschikking staande gegevens uit het verleden te gebrekkig en is
het geheel van intermediaire determinanten en causale processen te complex om met een
redelijke mate van zekerheid te voorspellen hoe relatieve gezondheidsverschillen zich in
de toekomst zullen ontwikkelen. Zeker is wel dat de verschillen niet ‘vanzelf’ zullen
afnemen.
Sociaal-demografische volksgezondheidsprojecties
Om de gevolgen van de sociaal-demografische veranderingen op de toekomstige
gezondheidstoestand van de bevolking als totaal te kunnen inschatten is een drietal pro-
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Tekstblok 5.1: De invloed van stoppen met roken in het verleden op sociaal-economische
sterfteverschillen.
Het percentage stoppers met roken in het verleden
is hoger geweest in hogere sociaal-economische
groepen dan in lagere. De eerste te beantwoorden
vraag luidt: ‘In hoeverre nemen de sociaal-economische sterfteverschillen in de toekomst nog toe
als gevolg van verschillen in stoppen met roken
tussen groepen met een hoge en lage sociaal-economische status in het verleden?’ Deze analyse
heeft plaatsgevonden op basis van het model Prevent Plus, de uitgebreide versie van Prevent. Voor
de verdeling van het percentage stoppers met
roken over sociaal-economische groepen is
gebruik gemaakt van Engelse gegevens omdat
gegevens hierover voor de Nederlandse situatie
ontbreken.

Er kon worden aangetoond dat met name vanwege
de verschillen in het percentage en het tijdstip
waarop de verschillende geboortecohorten in de
twee onderscheiden SES-groepen in het verleden
met roken zijn gestopt, de sociaal-economische
sterfteverschillen aan longkanker en CARA in de
toekomst nog verder zullen toenemen (vanwege
het zeer geleidelijk afnemende relatieve risico van
ex-rokers voor deze twee ziekten). Dit geldt in veel
mindere mate voor de sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte omdat hiervoor de relatieve
risico’s van ex-rokers veel sneller afnemen zodat
het effect al (grotendeels) is gerealiseerd (berekeningen door Wohlfarth et al., Instituut voor Sociale
Geneeskunde-Universiteit van Amsterdam).

jecties opgesteld, namelijk van ‘ervaren gezondheid’, ‘aanwezigheid van één of meer
langdurige aandoeningen’ en ‘aanwezigheid van langdurige beperkingen’. Deze zijn
opgesteld met behulp van prognoses voor bevolkingsomvang en -opbouw naar leeftijd,
burgerlijke staat, samenlevingsvorm en opleiding én de aanname dat de prevalentie van
deze drie indicatoren binnen elk van de onderscheiden groepen gelijk blijft. Dit is apart
gedaan voor mannen en vrouwen. Het is vooralsnog niet mogelijk om de overige in
figuur 5.1 genoemde sociaal-demografische kenmerken in de projecties op te nemen
vanwege gebrek aan gegevens.
Uit de berekeningen (zie deel B, hoofdstukken 4 en 5) blijkt voor de periode tot 2015
het volgende:
• het percentage personen in de bevolking dat de eigen gezondheid als minder goed
ervaart, neemt door de vergrijzing van de bevolking met ongeveer 10% toe. Voor het
aandeel van de bevolking dat één of meer langdurige aandoeningen heeft, is de toename rond 7% bij mannen en rond 5% bij vrouwen. Het percentage personen met
langdurige beperkingen neemt bij mannen met 19% toe en bij vrouwen met 13%;
• de invloed van de veranderde opbouw van de bevolking in 2015 naar burgerlijke
staat heeft een licht verhogend effect op het aantal gezondheidsproblemen in de totale bevolking. Voor de veranderende opbouw naar samenlevingsvorm wordt een vergelijkbaar effect gevonden De effecten van de vergrijzing zijn echter veel belangrijker dan de effecten van burgerlijke staat en samenlevingsvorm. Het extra effect van
burgerlijke staat ligt globaal tussen 10 en 15% van het vergrijzingseffect;
• de verwachte verbetering van het toekomstige opleidingsniveau heeft een zeer gunstig effect op de gezondheidstoestand. Bij het oordeel over de eigen gezondheid en
bij langdurige beperkingen wordt bij mannen het vergrijzingseffect voor driekwart
teniet gedaan en bij vrouwen meer dan volledig (125%) gecompenseerd. Bij langdurige aandoeningen wordt het vergrijzingseffect voor ongeveer een kwart afgevlakt
door het opleidingseffect.
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Deze resultaten moeten met grote voorzichtigheid worden beoordeeld omdat zoals
gezegd de aannamen met betrekking tot de toekomstige relatieve gezondheidsverschillen vooral voor burgerlijke staat en opleiding onzeker zijn.
Conclusie
Omdat geen duidelijke uitspraken over de toekomstige relatieve gezondheidsverschillen
mogelijk zijn, is in enkele uitgewerkte sociaal-demografische toekomstprojecties aangenomen dat deze gelijk zullen blijven. De omvang van de ongelijkheid in gezondheid (die
de resultante vormt van de omvang van de bevolkingsgroepen en hun relatieve gezondheidsverschillen) wordt dan volledig bepaald door de toekomstige omvang van deze
bevolkingsgroepen. Naar verwachting zal de omvang van de meeste groepen die nu een
gezondheidsachterstand hebben, sterk stijgen. Een gunstige uitzondering vormt de verwachte afname van de groep met een lage opleiding en de verdere verbetering van het
gemiddelde opleidingsniveau.

6

DE BETEKENIS VOOR HET
GEZONDHEIDSBELEID

Beleidsevaluatie
Doelstelling: ‘verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’
In de Nota Gezond en Wel is het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen als een expliciet doel opgenomen, zoals mag blijken uit het volgende citaat:
‘Het Kabinet is van mening dat sociaal-economische gezondheidsverschillen dermate
groot zijn, dat specifiek beleid gericht op het verminderen ervan hoge prioriteit verdient.
De aandacht zal zich specifiek richten op de bevolkingsgroepen die systematisch een
slechtere gezondheidstoestand hebben (VWS, 1995).
Op basis van het verzameld materiaal lijken sociaal-economische verschillen in de
gezondheidstoestand (gemeten naar opleiding, inkomen en beroepsstatus) in de afgelopen decennia te zijn toegenomen. Voor sterfte blijkt dit uit een vergelijking van studies
uit de jaren vijftig en tachtig. Recentere studies wijzen niet op een vermindering van de
sterfteverschillen in de jaren negentig. Tevens blijkt er een toename te zijn van sociaaleconomische verschillen in tijdelijke en langdurige lichamelijke beperkingen en in overgewicht.
Daarnaast zijn in het afgelopen decennium de relatieve inkomensverschillen toegenomen. Deels als gevolg van een achterblijvende inkomensontwikkeling en hogere
woonlasten bleef in de periode 1984-1994 de koopkracht van de laagste inkomensgroepen 7-20% achter bij die van het gemiddelde huishouden (SCP, 1996). Het is niet uitgesloten dat de omvang van bevolkingsgroepen met een lage sociaal-economische status
en een slechte gezondheidstoestand, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen, daardoor is
toegenomen. Voor andere marginale groepen, zoals onverzekerden en illegalen, is de
toegang tot de gezondheidszorg verslechterd.
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Beleidsvoorbereiding
Niet alle sociaal-demografische gezondheidsverschillen kunnen in belangrijke mate verkleind worden, laat staan volledig weggenomen. De levensverwachting van ouderen zal
altijd minder zijn dan die van jongeren en ook de gezondheidstoestand, gemeten aan de
hand van het voorkomen van ziekten, aandoeningen, beperkingen of handicaps van
ouderen zal minder goed blijven. Ook is het begrijpelijk dat arbeidsongeschikten een
slechtere gezondheid hebben dan werkenden.
Desalniettemin is elk van de genoemde gezondheidsverschillen in meer of mindere
mate veranderbaar. Het afnemende verschil in levensverwachting tussen mannen en
vrouwen is daar een voorbeeld van (zie VTV-97. De som der delen, hoofdstuk 2). Ook
gezondheidsverschillen tussen groepen met een hogere en lagere sociaal-economische
status verschillen tussen landen (Mackenbach et al., 1997) en tussen verschillende perioden. Zelfs de gezondheidsverschillen tussen ouderen en jongeren kunnen verminderen
als de gezondheidstoestand van ouderen sneller verbetert dan die van jongeren. Ook de
gezondheidstoestand van arbeidsongeschikten kan verbeteren, en voor zover dat niet
kan, bestaan er mogelijkheden om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen
(onder andere door verbetering van arbeidsomstandigheden) en hun kansen om weer te
gaan werken te verbeteren.
Aandacht voor specifieke groepen in preventie
Risicofactoren zijn niet homogeen verdeeld over de bevolking. Ongezonde leefgewoonten komen bijvoorbeeld vaker voor onder maatschappelijke achterstandsgroepen, zoals
groepen met een lagere sociaal-economische status of allochtonen. Deze groepen maken
ook minder gebruik van preventieve voorzieningen (bijvoorbeeld ten aanzien van screening op baarmoederhalskanker). Het ligt dan ook voor de hand om bij gezondheidsbevorderende interventies extra aandacht aan specifieke doelgroepen te schenken.
Voor het verhogen van het bereik van preventieprogramma’s in bijvoorbeeld lagere
sociaal-economische klassen en in nog sterkere mate bij allochtonen, zijn soms intensievere of zelfs andersoortige interventies noodzakelijk. Er is echter nog relatief weinig bekend over de meest geschikte interventietypen en benadering bij deze doelgroepen, hoewel er meer hoopvolle experimenten bestaan dan gewoonlijk wordt
aangenomen. Structurele maatregelen, het doelgericht aanbieden van interventies binnen de gezondheidszorg en het combineren van GezondheidsVoorlichting en -Opvoeding (GVO) met persoonlijke begeleiding lijken het meest succesvol in het bereiken
van genoemde doelgroepen (Gepkens & Gunning-Schepers, 1996). De belangrijkste
principes om het bereik van de doelgroep te vergroten liggen in het reeds in de voorbereidingsfase betrekken van leden van de doelgroep en hen ook te betrekken bij de uitvoering ervan.
Aandacht voor specifieke groepen in de zorg
Aparte aandacht vragen specifieke groepen in de samenleving, niet alleen omdat hun
gezondheidstoestand slechter kan zijn (zie hierboven in hoofdstuk 2), maar ook omdat
de toegankelijkheid van zorg een probleem kan vormen. Deze laatste kan men nog
onderscheiden in financiële, culturele en geografische toegankelijkheid.
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De financiële toegankelijkheid van de zorg is in Nederland voor alle inkomensgroepen
nog steeds gewaarborgd, maar staat door invoering van eigen bijdragen en eigen risico’s
wel onder steeds grotere druk. De ervaring met het verdwijnen van het kunstgebit uit het
ziekenfondspakket, resulterend in een daling van het aantal ouderen dat in staat bleek
een kunstgebit aan te schaffen of te vernieuwen, leert dat financiële maatregelen tot een
andere, in dit geval verminderde, medische consumptie kunnen leiden. Voor lage inkomensgroepen, waaronder een deel van de chronisch zieken, kunnen eigen bijdragen en
eigen risico’s dus een duidelijke drempel vormen.
Recent gaat, als gevolg van stringentere regelgeving, meer aandacht uit naar het contact met de zorg bij mensen zonder ziektekostenverzekering. Geschat wordt dat deze
groep tussen 20.000 en 110.000 personen omvat. Er zijn signalen dat deze groep,
bestaande onder andere uit dak- en thuislozen, verslaafden en illegalen, in een later stadium van ziekte met de zorg in contact komt met nadelige gevolgen voor henzelf of hun
omgeving. Uit zorgexperimenten komen aanwijzingen dat deze moeilijk bereikbare
groepen door op hen gerichte laagdrempelige en ‘outreaching’ hulpverlening (‘bemoeizorg’) beter toegang krijgen tot de zorg.
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt overigens dat de lagere SES-groepen
(gemeten naar opleiding en niet naar inkomen) een groter beroep doen op zorg dan de
hogere SES-groepen. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van hun slechtere
gezondheidstoestand. Wordt hiervoor gecorrigeerd, dan maken personen uit lagere SESgroepen nog steeds vaker gebruik van de huisarts, maar minder vaak van de specialist en
de fysiotherapeut (Van der Meer et al., 1996).
Door verschillen in taal en cultuur is voor etnische groepen de culturele toegankelijkheid van de zorgverlening moeilijker. Twee strategieën kunnen gevolgd worden om de
zorgverlening te optimaliseren. Enerzijds door multiculturele zorg, specifieke activiteiten gericht op de verschillende subgroepen, en anderzijds door interculturele zorg, een
integrale - op de gehele bevolking gerichte - benadering waarin ook aandacht wordt
gegeven aan specifieke ‘behoeften’ van subgroepen. De laatste benadering verdient de
voorkeur, aangezien daarmee het beleid voor specifieke groepen meer in samenhang
wordt aangeboden.
Over de geografische toegankelijkheid heerst het algemene beeld dat deze in Nederland goed is, maar toch bestaan ook hier verschillen. Capaciteit en behoefte zijn niet in
alle regio’s even groot, en de reisafstand naar top-klinische voorzieningen kan tussen
woongebieden aanmerkelijk verschillen (zie ook VTV-97. De som der delen, hoofdstuk
6, tekstblok 6.4).
Bovenstaande impliceert dat men zich bij het verbeteren van het proces van zorg
steeds zal moeten afvragen of voor specifieke groepen speciale maatregelen nodig zijn.
Gebeurt dit niet, dan is het risico aanwezig dat gezondheidsverschillen groter worden.
Verbetering van zorg voor specifieke groepen is zinvol, maar wanneer gezondheidsverschillen door oorzaken buiten de gezondheidszorg toenemen, fungeert een goede toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg slechts als een vangnet. Hiermee kan de toename van deze verschillen wel iets worden vertraagd, maar op de lange termijn niet
worden tegengehouden. In die gevallen is preventie door intersectoraal beleid (facetbeleid) te prefereren boven het aanbieden van ‘vermijdbare’ zorg.
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Intersectoraal beleid
Sociaal-demografische gezondheidsverschillen vereisen bij uitstek een intersectoraal
beleid, omdat veel van de aangrijpingspunten op de beleidsterreinen van andere ministeries liggen (inkomen, sociale zekerheid, onderwijs, arbeid, huisvesting, rechtspositie).
Dat geldt in zijn algemeenheid al voor veel preventieve maatregelen (zie thema-rapport
IV, deel A). Een extra reden dat dit voor sociaal-demografische gezondheidsverschillen
geldt, is dat daarbij ook interventies aan de orde zijn die gevolgen hebben voor de maatschappelijke verdeling van (schaarse) hulpbronnen.
De ervaring uit andere landen zoals Oost-Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten, waarin een toename in inkomensongelijkheid in de jaren tachtig gepaard is
gegaan met een afname van de gemiddelde levensverwachting (Oost-Europa) of een minder snelle stijging van de levensverwachting dan in andere landen (Groot-Brittannië of
gebieden binnen de Verenigde Staten) (WHO et al., 1997; Wilkinson, 1996; Kaplan et al.
1996) suggereert dat vermindering van maatschappelijke achterstanden en het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale cohesie vermoedelijk niet alleen politieke stabiliteit, sociaal-economische en culturele ontwikkeling en het algemene welzijn
maar ook de gezondheidstoestand van de bevolking als geheel kunnen bevorderen.
Gezondheidsverschillen bestaan echter in alle geïndustrialiseerde landen, zijn hardnekkig van aard en veranderen in de loop van de tijd van vorm (Kunst 1997). Een achterliggende reden van die hardnekkigheid is dat sociaal-economische kenmerken een
breed scala aan hulpbronnen aan zich binden, en in die zin een ‘fundamentele’ oorzaak
van verschillen in gezondheid zijn (Link & Phelan, 1995; Kunst, 1997) Verandering in
één aspect van ongelijkheid lijkt dan ook onvoldoende en een brede aanpak gewenst
(Kunst, 1997).
Specifieke aanknopingspunten in preventie, zorg en intersectoraal beleid
Bovengenoemde aanknopingspunten voor interventie zijn niet nieuw, op veel gebieden
gebeurt al veel, maar gezien een aantal ongunstige ontwikkelingen ten aanzien van sociaal-demografische gezondheidsverschillen, is er reden om na te gaan hoe het beter kan
met preventie en zorg (zie tevens VTV-97. De som der delen, paragrafen 4.3.2 en 4.4.2).
De blijvende achterstand in gezondheid in bepaalde sociaal-demografische groepen
wijst op de noodzaak van intensivering van het beleid gericht op vermindering van
gezondheidsverschillen. Op grond van het in dit rapport gepresenteerde materiaal liggen
specifieke aanknopingspunten hiervoor in:
• Stimulering van aandacht in preventie en zorg voor groepen met gezondheidsachterstand, met daarbovenop extra nadruk op marginale en moeilijk bereikbare groepen
zoals dak- en thuislozen, illegalen en onverzekerden. Door een programmatische
aanpak (integrale preventieprogramma’s met daarin aanpassingen gericht op specifieke doelgroepen om de succeskans te verhogen) kan dit bereikt worden (zie ook
thema-rapport IV).
• Instandhouding van de financiële toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en het
bevorderen van de afstemming van de zorg op de zorgbehoefte van groepen met verschillende culturele achtergronden.
• Vermindering van maatschappelijke achterstanden en het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale cohesie.
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• Het stimuleren van intersectoraal beleid. Het verminderen van ongewenste sociaaldemografische gezondheidsverschillen vereist bij uitstek een intersectoraal beleid,
omdat veel van deze aangrijpingspunten op de beleidsterreinen van andere ministeries liggen (inkomen, sociale zekerheid, onderwijs, arbeid, huisvesting) en vele partijen in de samenleving een rol kunnen spelen.
• Intensivering van het gezondheidsbeleid voor allochtonen, alleenstaanden en armen
vanwege de verwachte groei van deze groepen en de tendens van toename in inkomensverschillen (zie tekstblok 6.1 voor specifiekere aanbevelingen).
• Handhaving van jeugdigen en ouderen als doelgroepen van gezondheidsbeleid, omdat
dit zowel in maatschappelijk als gezondheidsopzicht kwetsbare groepen zijn. voor
jeugdigen geldt als extra reden dat de trends in leefstijlfactoren ongunstig zijn; voor
ouderen dat de omvang van deze groep sterk toeneemt (zie ook thema-rapport I).
Bij het stellen van prioriteiten (dat wil zeggen het maken van kosten-effectiviteit afwegingen) in het gezondheidsbeleid zouden de gezondheidsbevorderende maatregelen die
buiten het domein van het Ministerie van VWS vallen (facetbeleid) in de beschouwing
moeten worden meegenomen.

Informatievoorziening
Nederland kent slechts een beperkt aantal registraties, enquêtes en andere meestal eenmalige onderzoeken die gegevens over gezondheidsverschillen opleveren. In bijlage 4
wordt een overzicht gegeven van de registraties en onderzoeken die in dit rapport als
belangrijkste informatiebronnen gebruikt zijn.
Alleen over sociaal-economische gezondheidsverschillen is de informatievoorziening in de afgelopen jaren verbeterd. Er worden echter in dit rapport ook een groot aantal lacunes in de beschikbare informatie over sociaal-demografische gezondheidsverschillen geconstateerd. Hieronder worden, gekoppeld aan die lacunes, aanbevelingen
gedaan zowel ten behoeve van monitoring als van onderzoek. Alleen de hoofdlijnen
worden beschreven. Voor meer concrete aanbevelingen wordt naar de hoofdstukken in
deel B verwezen.
Beschrijvend onderzoek en monitoring
Er is weinig kwantitatief inzicht in de gezondheidstoestand van een groot aantal achterstandsgroepen zoals vroegtijdig schoolverlaters, geïnstitutionaliseerde ouderen, de mindere gezondheid van alleenstaande ouders, de gezondheidstoestand van armen, gezondheidsverschillen naar SES zoals gemeten door de medische professie, sterfteverschillen
tussen beroepsgroepen, de gezondheidstoestand van langdurig werklozen, gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, langdurig arbeidsongeschikten, diverse allochtone groepen (Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indonesiërs, andere ‘arme’ landen), asielzoekers,
vluchtelingen, illegalen, dak- en thuislozen en van subgroepen binnen al deze groepen.
Gegevens over etniciteit zijn niet of nauwelijks in registraties opgenomen. Enquêteonderzoek beperkt zich vaak tot Nederlands sprekenden. De identificatie van specifieke
groepen in onderzoek is dikwijls onvoldoende accuraat. Marginale groepen als dak- en
thuislozen en uitgeprocedeerde asielzoekers zijn weliswaar per definitie moeilijk toe-
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Tekstblok 6.1: Allochtonen, alleenstaanden en armen: specifieke aanknopingspunten voor
beleid.
Zowel allochtonen, alleenstaanden als armen kennen achterstand in gezondheid ten opzichte van de
gemiddelde bevolking. Alle drie groepen zijn zelf
weer heterogeen van samenstelling: er zijn steeds
subgroepen te herkennen zijn met een relatief
betere gezondheidstoestand of betere maatschappelijke vooruitzichten, zodat nuancering steeds
nodig is. Zo zullen bijvoorbeeld de maatschappelijke perspectieven - en de gezondheidstoestand van de tweede generatie allochtone jongeren gunstiger zijn dan die van de eerste generatie en van
hun leeftijdgenoten die als eerste generatie huwelijkspartners naar Nederland komen. Ook is het te
verwachten dat een groter deel van de toekomstige generatie (alleenstaande) ouderen, door hun
betere opleiding zelf in staat zal zijn betere oplossingen te vinden in geval van ziekte, beperkingen of
handicaps dan de huidige generatie ouderen, zelfs
in geval van een tamelijk laag inkomen. Voor elk
van de drie bovengenoemde groepen liggen er
echter andere accenten in de aanknopingspunten
voor gezondheidsbeleid.
Het aantal allochtonen, vooral uit ‘arme’ landen,
zal de komende jaren sterk toenemen terwijl ook
de samenstelling van de al langer in Nederland
wonende allochtone bevolking zal veranderen,
onder andere door veroudering van de eerste en
de groei van de tweede generatie. De diversiteit in
gezondheidsproblemen, culturele achtergronden,
kennis van en houding ten opzichte van gezondheid en ziekte zal daardoor toenemen. Voor
allochtonen ligt de specifiek benodigde nadruk
daarom vooral op het bevorderen van de culturele
toegankelijkheid en op de kwaliteit van de zorg,
met als doel om zorg op maat te kunnen (blijven)
bieden. De gezondheidsachterstand van allochtonen kan verder voor een belangrijk deel verminderd worden langs de algemene aanbevelingen
voor het verminderen van sociaal-economische
gezondheidsverschillen.

Voor alleenstaanden als totale groep is de gezondheidsachterstand niet dramatisch groot tenzij er
ook andere risico-kenmerken aanwezig zijn. Subgroepen met gezondheidsachterstand onder alleenstaanden zijn vooral alleenstaande ouders en
alleenstaande ouderen. Naast verbetering van materiële omstandigheden voor alleenstaanden die sterk
in inkomen achteruit gaan wanneer zij alleen komen
te staan (vooral gescheiden vrouwen, maar ook
jong verweduwden) en de aandacht voor de taakbelasting van alleenstaanden (alleenstaande, werkende moeders) ligt het aandachtspunt voor de totale
groep van alleenstaanden vooral in het bewaken en
bevorderen dat voldoende sociale (en emotionele)
steun aanwezig is. Vanwege de al bestaande en nog
steeds groeiende variatie in samenlevingsvormen
tussen personen en in de verschillende levensfasen, is monitoring en onderzoek geboden naar de
gezondheidseffecten hiervan.
Voor armen is de aanzienlijke gezondheidsachterstand zelf het belangrijkste aandachtspunt. Van
de drie sociaal-economische kenmerken - opleiding, inkomen en beroepsstatus - wordt inkomen
hier expliciet als belangrijkste aandachtspunt
genoemd omdat de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot verbetering van het gemiddelde opleidingsniveau en de algemene arbeidsparticipatie en werkgelegenheid (zij het dat niet
voor alle groepen het beeld zo rooskleurig is) gunstig zijn. Een tweede reden om gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen een zwaar
accent te geven, is erin gelegen dat inkomensgerichte maatregelen voor iedereen in alle levensfasen mogelijk zijn, en dus potentieel een groter
bereik hebben dan verbetering van opleiding (dat
het meest effect heeft voor de jeugd en toekomstige generaties - zonder de effecten van onderwijs
aan volwassenen te onderschatten) en verbetering
van werkgelegenheid en werkomstandigheden (die
vooral belangrijk zijn voor degenen die in de
arbeidsproductieve levensfase verkeren).

gankelijk voor onderzoek maar specifieke methoden om de gezondheidstoestand van
deze groepen te monitoren zijn ontwikkeld of kunnen ontwikkeld worden (Uniken
Venema & Garretsen, 1995).
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder nieuwe wetgeving, leiden tot
nieuwe maatschappelijke groepen, waarover snel informatie over de gezondheidstoestand gewenst is om de gevolgen voor de gezondheid(szorg) te kunnen beoordelen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor kinderen die niet langer beroep kunnen doen op bijzonder
onderwijs, ‘nieuwe’ groepen van werklozen, ‘afgeschatte’ arbeidsongeschikten, allochtone ouderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers en thuisloze jongeren.
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Trendgegevens zijn nog minder aanwezig. Voor andere sociaal-demografische factoren
dan leeftijd en geslacht (en in sommige gevallen woonplaats) zijn de voornaamste bronnen daarvoor momenteel de CBS-Doodsoorzakenstatistiek, de CBS-Gezondheidsenquête en het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van het CBS, en dus beperkt tot de daarin
beschikbare sets van sociaal-demografische factoren, en wat de laatste twee betreft de
omvang van de ondervraagde groepen en de daarin gemeten, merendeels zelfgerapporteerde, gezondheidsindicatoren en determinanten.
Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Het feit dat een aantal belangrijke gezondheidsverschillen niet vermindert is een extra
reden om blijvend aandacht te schenken aan de monitoring van deze verschillen, zodat
betere gegevens over trends in gezondheidsverschillen, tezamen met gegevens over
de veranderende samenstelling van achterstandsgroepen, beschikbaar komen.
• Een veel betere vastlegging van gegevens omtrent bijvoorbeeld etnische herkomst is
noodzakelijk, zowel ten behoeve van monitoring als van onderzoek.
• Voor het beschrijven en monitoren van de gezondheidstoestand van kleinere, ‘nieuwe’ en marginale bevolkingsgroepen dienen regelmatig gerichte onderzoeken te worden opgezet. Een deel van dit onderzoek dient een kwalitatief karakter te hebben.
Verklarend en interventie-onderzoek
Verklarend en interventie-onderzoek bouwen vaak voort op beschrijvend onderzoek en
monitoring. Over de verklaring van gezondheidsverschillen naar leeftijd en geslacht is al
veel bekend. Daarnaast ontstaat ook steeds meer inzicht in de oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen (zie deel B, hoofdstuk 5; Programmacommissie
SEGV, 1994). Om meer adequate beleidsaanbevelingen te kunnen doen is ook daar
nader onderzoek wenselijk, onder andere naar de samenhang tussen ongezond gedrag en
ongunstige leefomstandigheden. Een specifieke vraag is waarom bepaalde doelgroepen
door gangbare (preventie)programma’s onvoldoende worden bereikt (jongeren, lage
SES-groep, allochtonen).
In het kielzog van beschrijvend onderzoek is stimulering van verklarend onderzoek
ook gewenst voor de overige sociaal-demografische gezondheidsverschillen. Dat verklarend onderzoek dient oog te hebben voor de beschrijving van het determinantenprofiel van de bevolkingsgroepen met een gezondheidsachterstand in vergelijking met
bevolkingsgroepen met een betere gezondheidstoestand, processen van selectie en causatie, de gevolgen van ‘sociale status’ overgangen en de duur van de maatschappelijke
achterstand, cumulatie- en interactie-effecten en het vastleggen van gegevens over determinanten op diverse geografische niveaus (met name buurtniveau). Vaak is hiervoor longitudinaal onderzoek nodig.
Het ontbreekt in belangrijke mate zowel aan kwantitatieve informatie over de werkzaamheid van experimentele interventies als over in de praktijk behaalde gezondheidswinst (doeltreffendheid) door momenteel op bredere schaal toegepaste preventieve interventies om gezondheidsverschillen te verkleinen. Het interventie-onderzoek met
betrekking tot de diverse sociaal-demografische gezondheidsverschillen is nog het minst
ver ontwikkeld. Deels komt dit doordat het onderliggende beschrijvende en verklarende
onderzoek nog niet is gedaan, maar deels ook doordat bij interventies geen adequaat
evaluatie-onderzoek wordt uitgevoerd.
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Evaluatie door middel van gecontroleerde interventiestudies is dringend gewenst. Dit
geldt allereerst op het gebied van sociaal-economische gezondheidsverschillen en de
zorg voor allochtonen. In de geestelijke gezondheidszorg is onderzoek nodig naar de
bruikbaarheid van westerse therapieën voor allochtonen en naar de effecten van interventies bij geweldsproblematiek onder asielzoekers. Onder dak- en thuislozen verdient
onderzoek naar de effecten van sociaal-medische spreekuren en ‘outreaching’ zorg aanbeveling.
Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
• Er is meer onderzoek nodig naar de verklaring van sociaal-demografische gezondheidsverschillen en de cumulatieve en interactieve effecten van deze factoren, zodat
op basis daarvan experimentele interventies opgezet kunnen worden om gezondheidsverschillen te verkleinen. Het onderzoek naar de verklaring van gezondheidsverschillen is er bij gebaat als onderzoekers die zich richten op afzonderlijke sociaaldemografische kenmerken tezamen onderzoek zouden doen naar deze onderlinge
relaties.
• Er is meer onderzoek nodig naar het ontwikkelen van doeltreffende strategieën om
gezondheidsverschillen te verkleinen en naar methoden om de groepen met gezondheidsachterstand op te sporen en te bereiken. Uitgevoerde interventies om deze verschillen te verkleinen moeten worden geëvalueerd. De onevenwichtige balans tussen
beschrijvend, verklarend en interventie-onderzoek dient meer in de richting van het
interventie-onderzoek te verschuiven.
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INTRODUCTIE
In dit deel worden de uitkomsten beschreven van tien opdrachten die uitgezet zijn om de
vraagstellingen van dit rapport zo goed mogelijk te beantwoorden.
Het eerste hoofdstuk bevat de resultaten van een analyse van de CBS-Gezondheidsenquête met als doel een vergelijking te maken van het belang van diverse sociaaldemografische kenmerken voor verschillen in de gezondheidstoestand. Deze analyse is
aangevuld met gegevens over sterfteverschillen op basis van gerapporteerde gegevens in
de onderzoeksliteratuur.
De andere negen hoofdstukken betreffen elk een rapportage over een deel van de
bestaande onderzoeksliteratuur over gezondheidsverschillen in Nederland. Steeds heeft
daarbij één van de sociaal-demografische kenmerken - leeftijd, burgerlijke staat en
samenlevingsvorm, sociaal-economische status, positie op de arbeidsmarkt, etniciteit en
woonplaats - op de voorgrond gestaan, terwijl ook aandacht besteed diende te worden
aan specifieke doelgroepen van het gezondheidsbeleid.
De negen literatuur-rapportages volgen zoveel mogelijk dezelfde indeling in paragrafen:
• huidige verschillen in gezondheidstoestand;
• trends in het verleden;
• determinanten van de gezondheidsverschillen;
• specifieke groepen (indien mogelijk);
• toekomstige ontwikkelingen;
• betekenis voor het beleid.
In een inleidende paragraaf wordt steeds kort de vraagstelling omschreven, en de afbakening van de onderscheiden bevolkingsgroepen en de huidige omvang van deze groepen aangeduid. Deze strakke hoofdstukindeling leidt - afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatie - tot paragrafen van zeer verschillende lengte. Soms is er voor
gekozen om paragrafen samen te voegen, bijvoorbeeld de beschrijving van de huidige
gezondheidstoestand en trends daarin, de beschrijving van de verschillen in gezondheidstoestand en de gezondheidstoestand van specifieke groepen, of de trends in
gezondheidsverschillen of gezondheidstoestand en toekomstige ontwikkelingen.
De diverse maten om de gezondheidstoestand te beschrijven worden zo veel mogelijk steeds in de volgorde besproken van het VTV conceptuele model, namelijk: ziekten
en aandoeningen, kwaliteit van leven (ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen),
mortaliteit en (gezonde en ongezonde) levensverwachting (zie VTV-97 De som der
delen, figuur 2.1). Als er echter weinig informatie over specifieke aandoeningen
beschikbaar was, wordt soms begonnen met kwaliteit van leven indicatoren. Als gegevens over gezondheidstoestand ontbraken, is er soms voor gekozen om gegevens over
zorggebruik als ‘benadering’ te gebruiken.
De beschrijving van trends in het verleden gaat meestal zo ver terug als er beschikbare kwantitatieve gegevens zijn; voor veel gezondheidsverschillen is dat niet meer dan
10-15 jaar. Soms - zoals bij sterfteverschillen tussen regio’s en tussen gehuwden en
ongehuwden - is teruggekeken vanaf 1950. Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen veranderen niet zeer snel, en worden soms slechts gemonitord met behulp van
onderzoeken die bijvoorbeeld om de vier jaar plaatsvinden. Om die reden wordt in de
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rapportages slechts zeer beperkt ingegaan op de zeer korte termijn trends en de veranderingen sinds 1990, het peiljaar van VTV-93.
Bij de determinanten is de bespreking voornamelijk beperkt tot exogene determinanten. Ook hierbij is zoveel mogelijk de volgorde aangehouden van het VTV conceptuele
model, namelijk: leefstijl, fysieke en sociale omgeving, en zorg en preventie (zie VTV97. De som der delen, figuur 4.1). Tevens wordt ingegaan op processen van causatie en
selectie.
Zowel bij de bespreking van de gezondheidstoestand als bij de determinanten moest
steeds een selectie gemaakt worden. Het is immers onmogelijk om in het bestek van dit
rapport voor alle sociaal-demografische kenmerken en voor alle specifieke groepen alle
indicatoren van de gezondheidstoestand en alle mogelijke determinanten te bespreken.
Een belangrijke inperking is uiteraard de beschikbare informatie. Een tweede inperking
is gemaakt door een zo objectief mogelijke inschatting van de belangrijkheid van een
gezondheidsprobleem en van de belangrijkste oorzaken daarvan. Vooral bij de beschrijving van de determinanten is diverse malen voor deze vorm van selectie gekozen. Dit
heeft dan soms ook gevolgen voor de volgorde van de beschrijving.
Om herhaling van informatie te voorkomen zijn de specifieke doelgroepen van
beleid over de diverse hoofdstukken ‘verdeeld’. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de
gezondheidstoestand van asielzoekers en van dak- en thuislozen. In de hoofdstukken
over de gezondheidstoestand van jongeren en van ouderen is het levensfase perspectief
gekozen: daarbij is steeds beschreven welke gezondheidsproblemen het meest belangrijk zijn in de diverse levensfasen. Informatie over specifieke aandachtsgroepen onder
jongeren en ouderen, zijn binnen de andere hoofdstukken geplaatst. Informatie over bijvoorbeeld allochtone jongeren is in het hoofdstuk over allochtonen te vinden. Aan
geslachtsverschillen wordt in alle rapportages aandacht besteed.
Toekomstige ontwikkelingen worden uiteraard door onzekerheid gekenmerkt.
Zoveel mogelijk is aangesloten bij trends in omvang van bevolkingsgroepen, gezondheidsverschillen en determinanten daarvan, en worden deze trends doorgetrokken naar
de toekomst. In een enkel geval, wanneer zelfs hierover zeer weinig bekend is zoals bij
allochtonen en asielzoekers, zijn bovendien een beperkt aantal deskundigen naar hun
toekomstverwachtingen gevraagd. De tijdshorizon is bij kwantitatieve berekeningen
steeds 2015, bij kwalitatieve verwachtingen is die horizon uiteraard minder duidelijk
aan te geven.
De paragraaf over de betekenis voor het beleid bestaat steeds uit twee onderdelen,
namelijk de betekenis voor de beleidsontwikkeling en de betekenis voor de informatievoorziening (monitoring en onderzoek).
Voor degene die informatie over een specifieke doelgroep die door meer dan één
sociaal-demografisch kenmerk wordt benoemd (bijvoorbeeld ‘alleenstaande ouders’) of
over een bepaalde determinant zoekt, is de beste zoekmethode via het Register.
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SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE
KENMERKEN EN GEZONDHEID:
HUN RELATIEF BELANG EN
ONDERLINGE RELATIES

M. Fengler, I.M.A. Joung, J.P. Mackenbach

1.1

Inleiding

Verschillen in gezondheid binnen de Nederlandse bevolking, bijvoorbeeld die naar
geslacht, burgerlijke staat en sociaal-economische status staan de laatste jaren meer dan
voorheen in de belangstelling. De achtergrond daarvan is dat deze verschillen een voor
de hand liggend aanknopingspunt lijken te bieden voor gezondheidsbeleid.
Enerzijds kunnen deze verschillen meer inzicht geven in de oorzaken van gezondheidsproblemen en langs die weg leiden tot ideeën over hoe die problemen kunnen worden verminderd. Anderzijds kan het analyseren van de gezondheidsverschillen bijdragen
aan het identificeren van groepen in de bevolking met een extra behoefte aan (preventieve) gezondheidszorg.
De aandacht voor verschillen in gezondheid lijdt echter onder een zekere verkokering, in die zin dat onderzoek zich veelal richt op één van een aantal mogelijke indelingen van de bevolking in sociaal-demografische groepen. Hierdoor is het lastig een aantal
verschillende indelingen met elkaar te vergelijken en uit te maken langs welke sociaaldemografische ‘as’ zich de meest uitgesproken verschillen voordoen. In dit hoofdstuk
wordt getracht het relatieve belang en de onderlinge relaties tussen de diverse sociaaldemografische kenmerken en gezondheid vast te stellen. De te beantwoorden vraagstellingen zijn:
1 Bij welke sociaal-demografische kenmerken doen zich de grootste verschillen in
gezondheid voor? (paragraaf 1.3)
2 In welke mate hangen de relaties tussen afzonderlijke sociaal-demografische kenmerken en gezondheid met elkaar samen? (paragraaf 1.4)
3 In welke mate beïnvloeden leeftijd en geslacht de relaties tussen de andere sociaaldemografische kenmerken en gezondheid? (paragraaf 1.5).

1.2

Gebruikte gegevens en methoden

Gebruikte gegevens
Er is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de CBS-gezondheidsenquête en de CBSdoodsoorzakenstatistiek. Dit zijn op een enkele uitzondering na de enige bronnen waarin meerdere gezondheidsindicatoren en meerdere sociaal-demografische kenmerken op
bevolkingsniveau over meerdere jaren gemeten worden.
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CBS-gezondheidsenquête
Bovenstaande vragen zullen vooral worden beantwoord door middel van een analyse
van gegevens over vier jaargangen (1991-1994) (n=32.936) van de CBS-gezondheidsenquête (CBS-GE). Met behulp van deze gegevens zullen verschillen in gezondheid binnen de Nederlandse bevolking langs een zestal sociaal-demografische ‘assen’ in kaart
worden gebracht: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat/samenlevingsvorm, sociaal-economische status (opleiding, beroep, inkomen), arbeidsstatus en urbanisatiegraad. Omdat
het ter beschikking gestelde bestand van de CBS-gezondheidsenquête geen gegevens
over regio en etniciteit bevatte, zijn hiervoor reeds eerder gepubliceerde gegevens
gebruikt.
Gezondheidsindicatoren zijn het oordeel over de eigen gezondheid, aanwezigheid
van een langdurige ziekte, aandoening of beperking (open vraag), een check-list met 23
chronische aandoeningen, de OESO-indicator langdurige beperkingen (7 items) en de
Vragenlijst Over Ervaren Gezondheid (VOEG, 23 items).
Voor de indeling van categorieën binnen de sociaal-demografische kenmerken en
gezondheidsindicatoren wordt verwezen naar tekstblok 1.1.
CBS-doodsoorzakenstatistiek
De gegevens over sterfte naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat zijn afkomstig uit
door het CBS geleverde gegevens over de jaren 1990-1994. De gegevens over sterfte
naar opleidingsniveau, inkomen en beroepsstatus zijn afkomstig uit incidenteel epidemiologisch onderzoek (Schrijvers, 1996; Kardaun & Glerum, 1995). Voor sterftegegevens per regio is gebruik gemaakt van reeds eerder gepubliceerde regionale sterftegegevens 1989-1992 (Frenken, 1993). Sterftegegevens per urbanisatiegraad en per provincie
zijn berekend door het RIVM op basis van door het CBS geleverde databestanden over
de periode 1990-1994 (Doornbos, 1996). Over sterfte naar samenlevingsvorm en
arbeidsstatus zijn geen Nederlandse gegevens beschikbaar.

Methoden

D EE L B

Maten voor gezondheidsverschillen
De omvang van de waargenomen gezondheidsverschillen zal worden geïndiceerd met
behulp van een drietal maten: het relatieve risico (RR), het populatie attributieve risico
(PAR) en de index of dissimilarity (ID).
Het RR geeft de verhouding van de prevalentie in een bepaalde sociaal-demografische categorie ten opzichte van de gehele Nederlandse bevolking weer.
Voor het bepalen van de omvang van gezondheidsverschillen in de bevolking is het
van belang niet alleen met de relatieve verschillen in gezondheidsrisico’s tussen de
bevolkingsgroepen (de RR’s) rekening te houden, maar ook met de omvang van de groepen met een gezondheidsachterstand. Zowel het PAR als de ID doen dat - zij het op een
iets verschillende manier.
Het PAR is gedefinieerd als de proportionele vermindering in de prevalentie van
ongezondheid in het hypothetische geval dat iedereen de prevalentie van ongezondheid
van de gezondste sociaal-demografische groep bezit.
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Tekstblok 1.1: Categorie-indelingen binnen sociaal-demografische kenmerken en
gezondheidsindicatoren.
Sociaal-demografische kenmerken
Bij het kenmerk leeftijd worden zes groepen
onderscheiden (0 tot 14, 15-24, 25-44, 45-64, 6574 en 75 jarigen en ouder). Bij beperking van de
analyses tot de 25-79 jarigen worden vijf groepen
onderscheiden (25 tot 34, 35-44, 45-54, 55-64 en
65 tot 79 jarigen). Bij burgerlijke staat worden vier
categorieën (gehuwd, nooit gehuwd, gescheiden,
verweduwd) gehanteerd. Samenlevingsvorm
wordt onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens,
alleenstaande ouders, paren met kinderen en
paren zonder kinderen.
Sociaal-economische status wordt hier geoperationaliseerd als hoogst behaalde opleidingsniveau,
equivalent inkomen (het netto huishoudinkomen
gecorrigeerd voor het aantal gezinsleden) en
beroepsstatus (hoog, midden, laag, agrariër of
kleine zelfstandige).
Arbeidsstatus wordt onderverdeeld in werkenden, personen die een dagopleiding volgen, werklozen, arbeidsongeschikten, pensioengerechtigden
en volledig in de huishouding werkende personen.
Etniciteit omvat in dit verslag de vier in Nederland sterkst vertegenwoordigde etnische groeperingen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Turken en Marokkanen zijn op grond van
hun nationaliteit als etnische groep onderscheiden, terwijl bij de Surinamers en Antillianen de
etniciteit is vastgesteld aan de hand van het criterium of zij in Suriname of op de Antillen zijn geboren, dan wel in Nederland zijn geboren uit een
Surinaamse of Antilliaanse moeder (Tas, 1994ab).

Gezondheidsgegevens van Turken zijn afkomstig uit
de onder Turken gehouden gezondheidsenquête
(CBS, 1991). Onder de andere groepen zijn geen
vergelijkbare gezondheids-gegevens beschikbaar.
Bij regio wordt een indeling in provincies gehanteerd; gebruik is gemaakt van reeds eerder gepubliceerde regionale gegevens uit de CBS-Gezondheidsenquête 1989/1992 (Frenken, 1993). Bij
urbanisa-tiegraad wordt de gangbare CBS-indeling
gehanteerd, met als aanvulling de categorie C6
welke de steden Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag omvat.

Gezondheidsindicatoren
Er is bij elke gezondheidsindicator een verdeling
gemaakt in gezonden en ongezonden. Terwille van
een zo goed mogelijke onderlinge vergelijkbaarheid zijn de afkappunten zo gekozen dat per
gezondheidsindicator een prevalentie van ongezondheid van ongeveer 20% ontstaat.
De ongezonde groep bestaat respectievelijk uit
personen met een ‘minder dan goed’ oordeel over
de eigen gezondheid, personen die aangeven één
of meer langdurige aandoeningen (open vraag of
check-list), of één of meer langdurige functionele
beperkingen (OESO) te hebben, of zeven of meer
keer bevestigend antwoorden op items van de Vragenlijst Over Ervaren Gezondheid.
Alle gezondheidsindicatoren zijn in alle leeftijdsgroepen gemeten, met uitzondering van de OESO
en VOEG die in de CBS-gezondheidsenquête pas
vanaf 16 jarige leeftijd worden afgenomen.

De ID geeft dat deel van het totaal aantal gevallen met het betreffende gezondheidsprobleem in de bevolking weer dat moet worden herverdeeld teneinde elke demografische
categorie hetzelfde relatieve risico te geven als de gemiddelde bevolking.
Voor een vergelijking van beide ongelijkheidsmaten wordt verwezen naar tekstblok 1.2.
Statistische analyses
Er zijn zowel univariate als multivariate analyses uitgevoerd. Na een eerste analyseronde die in principe de complete leeftijdrange omvatte, zijn de analyses herhaald voor de
25-79 jarigen. Daarvoor waren drie redenen. Allereerst wordt boven de 80 jaar de mate
van institutionalisering dusdanig hoog dat de CBS-gezondheidsenquête die deze groep
van deelname uitsluit, geen representatief beeld meer geeft van de gezondheidstoestand
van de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn niet alle gezondheidsmaten en
sociaal-demografische kenmerken beschikbaar voor de totale leeftijdrange wat de
onderlinge vergelijkbaarheid van PAR’s en ID’s kan bemoeilijken. Tenslotte bleken
bepaalde sociaal-demografische categorieën in hoge mate geconcentreerd in bepaalde
D E EL B
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Tekstblok 1.2: Ongelijkheidsmaten: de Index of Dissimilarity vergeleken met het Populatie
Attributieve Risico.
De Index of Dissimilarity (Mackenbach, 1992) en
het Populatie-Attributieve Risico (zie bijvoorbeeld
Vandenbroucke en Hofman (1990) voor een introductie van deze maat) verschillen in hun zienswijze
op gezondheidsverschillen. De aanname achter de
Index of Dissimilarity is dat gezondheid een herverdelingsvraagstuk is, terwijl de aanname achter
het Populatie-Attributieve Risico is dat er sprake is
van een inhaalvraagstuk. Ze gaan dus uit van verschillende visies op wat een (bereikbare) ideale
situatie is: iedereen de gezondheid van de meest
gunstige groep (PAR), of iedereen een gemiddelde
gezondheid (ID). Dat laatste veronderstelt dat de
groep met een gunstige gezondheidstoestand minder gezond wordt.
Welke van de twee maten de voorkeur verdient
hangt onder andere af van welke zienswijze het
meest geschikt is bij elk afzonderlijk sociaal-demografisch kenmerk. De keuze tussen beide maten is
behalve van inhoudelijke argumenten ook afhanke-

lijk van technische aspecten. De Index of Dissimila-rity heeft als technisch voordeel boven het Populatie-Attributieve Risico dat de waarde ervan niet
afhankelijk is van de keuze (en vooral de omvang)
van de referentiecategorie. Zo is geslacht dat
slechts in twee categorieën is in te delen, ‘benadeeld’ in het behalen van hoge PAR’s, en is opleiding op dit punt ‘bevoordeeld’ doordat de referentiegroep van universitair geschoolden relatief klein
is (4,7% van de 25-79 jarigen).
Omdat het PAR en de ID echter onderling een
sterke samenhang vertonen (de onderlinge correlatiecoëfficiënt in tabel 1.3 bedraagt respectievelijk
0,84 voor ervaren gezondheid, 0,68 voor langdurige aandoeningen en 0,85 voor lichamelijke beperkingen) kunnen zij als indicator voor de omvang
van ongelijkheid in gezondheid in de bevolking in
de praktijk vaak, maar niet altijd, aan elkaar gelijk
gesteld worden.

leeftijdscategorieën, wat het ook lastig maakt om vergelijkingen over de gehele leeftijdsrange uit te voeren.

1.3

Gezondheidsverschillen geanalyseerd naar
sociaal-demografisch kenmerk

Ten behoeve van de eerste vraagstelling is elk van de sociaal-demografische kenmerken
onder controle van leeftijd en geslacht in zogenaamde univariate analyses in verband
gebracht met elke gezondheidsindicator. Hierbij zijn de betreffende maten gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht waarbij de standaardisatie voor leeftijd middels 5 jaars
leeftijdsklassen geschiedde (directe standaardisatie). Uitzonderingen hierop vormen de
verschillen in gezondheid naar geslacht (alleen gestandaardiseerd naar leeftijd) en de
gezondheidsverschillen naar leeftijd (alleen gestandaardiseerd naar geslacht).
De beschrijvende resultaten van de univariate analyses van de gegevens uit de CBSGezondheidsenquête zijn opgenomen in tabel 1.1 (25-79 jarigen). Tabel 1.2 bevat gegevens over sterfte, afkomstig uit incidenteel onderzoek (eveneens voor 25-79 jarigen).
Hierbij is de standaardisatiemethode overgenomen zoals die in de literatuur beschikbaar
was. De gezondheidsverschillen worden hierna kort per sociaal-demografisch kenmerk
besproken.
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Leeftijd
Uit alle gezondheidsindicatoren blijkt dat met het klimmen der jaren de gezondheid
slechter wordt en vooral de sterfte exponentieel toeneemt. Verder neemt vooral de erva-
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Tabel 1.1: Verschillen in ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en langdurige beperkingen naar
sociaal-demografische kenmerken: relatieve risico’s ten opzichte van de Nederlandse bevolking van 25-79
jaar (Bron: CBS-Gezondheidenquête 1991-1994; gegevens bewerkt door EUR-iMGZ).
Bevolkingsgroep

Relatief risicoa

Aandeel
in % van
steekproef
ervaren gezondheid
(minder dan goed)

Leeftijd
• 25-34
• 35-44
• 45-54
• 55-64
• 65-79
Geslacht
• mannen
• vrouwen
Burgerlijke staat
• gehuwd
• gescheiden
• verweduwd
• nooit gehuwd
Samenlevingsvorm e
• eenpersoonshuishouden
• alleenstaande ouder
• paar zonder kinderen
• paar met kinderen
Opleidingsniveau
• lager onderwijs
• LAVO, MAVO, LBO
• VWO, HAVO, MBO
• HBO
• universiteit
Inkomen f
• < 15.000 gld
• 15.000-22.500 gld
• 22.500-30.000 gld
• 30.000-40.000 gld
• > 40.000 gld
Beroepsstatus e, g
• hoog
• midden
• laag
• kleine zelfstandigen
• agrariër
Arbeidsstatus e
• werkend
• WW
• WAO
• pensioen
• huishouden

langdurige
aandoeningenb
(één of meer)

langdurige
beperkingenc
(één of meer)

27%
24%
19%
14%
16%

0,49d
0,72
1,05
1,43
1,79

0,71d
0,86
1,03
1,25
1,43

0,21d
0,48
1,18
1,52
2,35

49%
51%

0,94d
1,04

0,90d
1,10

0,82d
1,14

69%
6%
7%
18%

0,97d
1,29
1,12
1,05

0,99
1,16
1,05
0,99d

0,95d
1,38
1,06
1,17

12%
3%
27%
34%

1,24
1,24
0,94d
0,96

1,09
1,11
0,97d
1,00

1,20
1,12
0,91d
1,02

23%
25%
34%
13%
5%

1,47
1,03
0,84
0,67
0,50d

1,16
0,98
1,01
0,91
0,76d

1,61
1,02
0,78
0,53
0,28d

14%
22%
24%
18%
22%

1,65
1,14
0,99
0,79
0,63d

1,20
1,09
1,01
0,97
0,85d

1,67
1,20
0,90
0,69
0,58d

17%
14%
20%
3%
3%

0,73d
0,86
1,36
0,98
1,01

0,93d
0,95
1,12
0,96
0,96

0,63d
0,84
1,47
1,00
1,21

40%
3%
6%
9%
21%

0,76d
1,51
3,45
1,00
0,87

0,93d
1,16
1,86
1,00
0,96

0,76d
1,23
4,07
1,02
0,87

D E EL B

53

1 SOCI AAL- DEMOGRAFI SCHE KENMERKEN : H U N RE L AT I E F BE L A N G I I

VTV RIVM

vervolg tabel 1.1.
Bevolkingsgroep

Relatief risicoa

Aandeel
in % van
steekproef
ervaren gezondheid
(minder dan goed)

Provincie h
• Groningen
• Friesland

• Drenthe
• Overijssel & Flevoland
• Gelderland
• Utrecht
• Noord-Holland
• Zuid-Holland
• Zeeland
• Noord-Brabant
• Limburg
Urbanisatiegraad i
• plattelandsgemeenten
• verstedelijkte plattelandsgemeenten
• forensengemeenten
• kleine en middelgrote steden
• grote steden
(> 100.000 inwoners)
• A’dam, R’dam & Den Haag

langdurige
aandoeningenb
(één of meer)

langdurige
beperkingenc
(één of meer)

4%
4%

1,08
0,92

1,05
1,00

0,92
1,04

3%
8%
12%
7%
16%
22%
2%
15%
7%

0,98
0,87d
0,98
1,00
1,03
1,05
0,98
1,01
1,07

0,88d
0,95
0,95
1,03
1,02
1,00
1,05
0,97
1,14

0,84d
1,04
1,00
0,97
0,90
1,04
0,88
1,00
1,20

11%

0,92

0,98

0,86d

22%
15%
27%

1,00
0,89d
1,06

1,00
0,96d
1,04

1,04
0,87
1,07

13%
12%

1,03
1,03

1,04
1,01

1,07
0,99

23%

41%

14%

Prevalentie in totale bevolking (25-79 jaar)

a) referentiecategorie (RR=1) is totale bevolking (25-79 jaar). Relatieve risico’s gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen.
b) gebaseerd op checklist langdurige aandoeningen.
c) betreft OESO-indicator (tenminste één van de 7 genoemde activiteiten ‘niet/alleen met hulp’ of ‘met grote moeite’ kunnen
verrichten).
d) sociaal-demografische categorie waarbij het RR het laagst is voor de betreffende gezondheidsindicator.
e) percentages tellen niet op tot 100% omdat de restcategorie ontbreekt.
f) netto jaarinkomen van het huishouden gecorrigeerd voor het aantal gezinsleden.
g) beroepsindeling: EGP-classificatie.
h) bewerking van gegevens van Frenken (1993) gebaseerd op de gehele bevolking; chronische aandoeningen en langdurige
beperkingen zijn geoperationaliseerd als gemiddeld aantal per persoon.
i) categorie-indeling: A1-A4 (plattelandsgemeente), B1-B2, B3, C1-C4, C5, C6.

ren gezondheid af. Ook langdurige beperkingen komen meer voor op oudere leeftijd. De
VOEG-klachtenlijst laat van alle indicatoren het kleinste leeftijdseffect zien.
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Geslacht
Bij de gezondheidsverschillen naar geslacht zien we een verschijnsel dat nog vaker zal
terugkeren, namelijk uiteenlopende patronen bij verschillende indicatoren. Mannen hebben veel hogere sterftecijfers dan vrouwen, maar scoren op alle overige gezondheidsindicatoren gunstiger dan de vrouwen. Mannen zeggen vooral minder last te hebben van
langdurige beperkingen en VOEG-klachten dan vrouwen.
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Burgerlijke staat
Bij verdeling van de gezondheidsindicatoren over burgerlijke staat categorieën zien we
opnieuw per indicator andere patronen. Een gemeenschappelijke bevinding is dat
gescheidenen en in mindere mate verweduwden op de meeste gezondheidsindicatoren
relatief ongunstig uit de bus komen. Een uitzondering hierop is dat verweduwden het
minst vaak bevestigend antwoorden op de open vraag of zij een langdurige aandoening
hebben. Op de andere indicatoren wisselen gehuwden (ervaren gezondheid, oordeel
eigen gezondheid, langdurige beperkingen en sterfte) en ongehuwden (lijst chronische
aandoeningen) elkaar af als gezondste burgerlijke staat categorie. Met betrekking tot de
sterfte zijn de verschillen naar burgerlijke staat het grootst, waarbij vooral de gescheidenen een relatief groot sterfterisico lopen.
Samenlevingsvorm
De gezondheidsverschillen naar samenlevingsvorm leveren eveneens een gemengd beeld
op. Een rode draad vormt de bevinding dat bij de meeste gezondheidsindicatoren alleenstaanden en alleenstaande ouders een hoger gezondheidsrisico lopen. Uitzondering hierop is
het lage risico van alleenstaande ouders op het hebben van een langdurige aandoening. Het
samenwonen, al dan niet met kinderen, gaat gepaard met een relatief gunstige gezondheid.
Opleidingniveau
Als operationalisatie van sociaal-economische status laat opleidingsniveau meestal de
grootste gezondheidsverschillen zien. Het risico op ongezondheid neemt nagenoeg
evenredig af met het hoger worden van het opleidingsniveau. Met betrekking tot het oordeel over de eigen gezondheid, de vragenlijst over ervaren gezondheid en vooral met
betrekking tot het al dan niet hebben van een langdurige beperking zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste opleidingscategorieën groot. Het al dan niet
hebben van een chronische aandoening verschilt minder tussen lager en hoger opgeleiden. Over sterfte naar opleiding zijn slechts enkele gegevens uit incidenteel epidemiologisch onderzoek beschikbaar (zie tabel 1.2). Deze hebben niet op de gehele Nederlandse
bevolking betrekking en zullen daarom niet voor het vergelijkende overzicht van PAR’s
en ID’s worden gebruikt.
Beroepsklasse
Beroepsklasse als operationalisatie van sociaal-economische status geeft eveneens niet
te veronachtzamen gezondheidsverschillen te zien, maar de verschillen zijn minder
groot dan bij opleidingsniveau. Consistent komen mensen uit de lagere beroepen op alle
gezondheidsindicatoren uit de CBS-gezondheidsenquête als het ongezondst naar voren.
Mensen uit de hogere beroepsgroepen hebben een lager sterfterisico, en komen vooral
met betrekking tot langdurige beperkingen, het oordeel over de eigen gezondheid en
langdurige aandoeningen als relatief gezond uit de bus. Over sterfte naar beroepsklasse
zijn overigens opnieuw slechts enkele gegevens uit incidenteel epidemiologisch onderzoek beschikbaar. De overige beroepscategorieën laten een gevarieerd beeld zien. Zo
hebben agrariërs relatief vaak last van langdurige beperkingen en hebben zij (samen met
kleine zelfstandigen) een hoog sterfterisico, doch klagen zij weinig over hun gezondheid
middels de vragenlijst over ervaren gezondheid.
D E EL B
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Tabel 1.2: Verschillen in sterfte naar sociaal-demografische kenmerken: relatieve risico’s ten opzichte van de
Nederlands bevolking (25-79 jaar) (Bronnen: zie noten).
Bevolkingsgroep

Relatief risico a

Leeftijd b
• 25-34
0,09
• 35-44
0,18
• 45-54
0,44
• 55-64
1,27
• 65-79
2,62
Geslacht b
• mannen
1,38
• vrouwen
0,71
Burgerlijke staat b
• gehuwd
0,88
• gescheiden
1,43
• weduwstaat
1,30
• ongehuwd
1,35
Opleidingsniveau C
• lager onderwijs
1,19
• LAVO, MAVO, LBO
1,01
• VWO, HAVO, MBO
0,91
• HBO, universiteit
0,74
Inkomen (in quintielen) d
geen inkomen
0,91
• 1 (laag)
1,18
• 2
1,09
• 3
0,86
• 4
0,82
• 5 (hoog)
0,70
Beroepsstatus e
• grote zelfstandigen, hogere leidinggevenden en professionals
0,55
• lagere leidinggevenden en professionals,
routine hoofdarbeiders
0,98
• lagere technici en supervisoren
handarbeid, geschoolde handarbeiders 1,06
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bevolkingsgroep

Relatief risico a

vervolg beroepsstatus
• semi- en ongeschoolde handarbeiders,
landarbeiders
• kleine zelfstandigen en agrariërs
Arbeidsstatus f
• WAO
Etniciteit g
• Turks
• Marokkaans
• Surinaams
• Antilliaans
Provincie h
• Groningen
• Friesland
• Drenthe
• Overijssel & Flevoland
• Gelderland
• Utrecht
• Noord-Holland
• Zuid-Holland
• Zeeland
• Noord-Brabant
• Limburg
Urbanisatiegraad h
• plattelandsgemeenten
• verstedelijkte plattelandsgemeenten
• forensengemeenten
• kleine en middelgrote steden
• grote steden (> 100.000 inwoners)
• A’dam, R’dam & Den Haag

1,06
1,42
2,8
1,23
0,96
1,12
0,74
1,01
0,97
0,99
1,02
1,02
0,99
1,01
0,97
0,88
1,02
1,06
0,93
0,99
0,94
1,02
1,06
1,06

referentiecategorie (RR=1) is totale bevolking. Relatieve risico’s gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen.
bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek 1990-1994 (25-79 jaar); gegevens bewerkt door EUR-iMGZ.
bron: GLOBE-onderzoek 1991-1996 (45-75 jaar); gegevens bewerkt door Schrijvers, EUR-iMGZ.
bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek 1990 (20-90 jaar, alleen mannen; Kardaun & Glerum, 1996).
idem als c (alleen mannen).
bron: follow-up onderzoek 1982 (16-65 jaar; Groothoff, 1986).
bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek 1993 (Tas, 1994ab).
bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek 1990-1994; gegevens bewerkt door RIVM. Categorie-indeling urbanisatiegraad:
A1-A4 (plattelandsgemeenten), B1-B2, B3, C1-C4, C5, C6.
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Inkomen
Verschillen in gezondheid naar inkomen laten een consistent patroon zien: des te hoger
het inkomen, des te gezonder. Verschillen in gezondheid zijn vooral groot bij de meer
subjectieve gezondheidsmaten (oordeel eigen gezondheid en de vragenlijst over de ervaren gezondheid) en bij langdurige beperkingen. Het al dan niet hebben van chronische
aandoeningen laat minder grote gezondheidsverschillen tussen hogere en lagere inkomensgroepen zien. Wat betreft de sterfteverschillen naar inkomen past de kanttekening
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dat deze cijfers alleen betrekking hebben op het individueel inkomen, en wel in het jaar
voorafgaand aan het overlijden. Gezien de gebrekkige operationalisatie zijn alleen de
gegevens van mannen in tabel 1.2 opgenomen.
Arbeidsstatus
De verschillen in gezondheid naar arbeidsstatus zijn niet onaanzienlijk. Vooral mensen
die een dagopleiding volgen blijken relatief het gezondst met betrekking tot de ervaren
gezondheid, de open vraag naar langdurige aandoeningen en het hebben van een langdurige beperking. Daarop volgend zijn werkenden en personen hoofdzakelijk werkzaam in
het huishouden relatief gezond. Pensioengerechtigden nemen een middenpositie in, en
werklozen, maar vooral arbeidsongeschikten, hebben bij alle gezondheidsindicatoren de
grootste RR’s. Wanneer we de analyses beperken tot de 25-79 jarigen (waarbij de studenten verdwijnen) zijn de werkenden het gezondst, gevolgd door personen die huishoudelijke werkzaamheden verrichten.
Regio
Gezondheidsverschillen naar provincie geven uiteenlopende patronen, afhankelijk van de
gebruikte indicator. Zeeland kent lage sterftecijfers, doch scoort hoog op het aantal langdurige aandoeningen per persoon. Limburg is een relatief ‘ongezonde’ provincie, wat tot
uitdrukking komt in alle indicatoren en in de hogere sterfte. Overigens past hier de opmerking dat de gezondheidsindicatoren chronische aandoeningen, langdurige beperkingen en
vragenlijst over de ervaren gezondheid niet zijn gedichotomiseerd, maar als gemiddeld
aantal per persoon zijn geoperationaliseerd, waardoor bij vergelijking met resultaten voor
andere sociaal-demografische kenmerken enige voorzichtigheid op zijn plaats is.
Urbanisatiegraad
Gezondheids- en sterfteverschillen naar urbanisatiegraad zijn niet zo groot en evenmin
consistent. Grofweg is er een lichte trend waarneembaar dat naarmate de urbanisatiegraad toeneemt, de frequentie van gezondheidsproblemen ook toeneemt. Uitzondering
hierop is de aanwezigheid van een langdurige aandoening (open vraag), wat het minst
voorkomt in de zeer grote steden én de plattelandsgemeenten. Forensengemeenten scoren laag op de prevalentie van chronische aandoeningen (checklist) en langdurige beperkingen, en, samen met de plattelandsgemeenten, op de sterfte.
Etniciteit
Nationaal representatieve gegevens over verschillen in gezondheid naar etniciteit zijn
alleen voor de Turken in Nederland aanwezig. Vooral het oordeel over de eigen gezondheid, maar ook de andere gezondheidsindicatoren geven een negatief beeld van de
gezondheidstoestand van Turken. Hierbij past de opmerking dat de operationalisatie van
de vragenlijst over ervaren gezondheid anders is dan elders in deze rapportage, namelijk
het percentage personen met tenminste één gezondheidsklacht.
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Het relatieve belang van de sociaaldemografische kenmerken voor gezondheidsverschillen

Voor een vergelijking van de sociaal-demografische gezondheidsverschillen is tot hier
toe de nadruk gelegd op de grootte van de verschillen, uitgedrukt in het relatieve risico.
Daarnaast is de omvang van de betreffende bevolkingsgroepen ook van belang. Een
zelfde gezondheidstoestand in termen van RR’s weegt immers zwaarder wanneer de
achterstandsgroep groter is. Om dit te kunnen beoordelen zijn in tabel 1.3 voor alle combinaties van gezondheidsindicatoren en sociaal-demografische kenmerken de PAR’s en
ID’s weergegeven.
Analyse voor 25-79 jarigen
Tabel 1.3 maakt het mogelijk de mate van ongelijkheid in gezondheid tussen de verschillende sociaal-demografische kenmerken te vergelijken bij de bevolking van 25-79 jaar.
Bij vijf van de zes gezondheidsindicatoren (en vooral met betrekking tot de sterfte) gaat
leeftijd met de grootste ongelijkheid in gezondheid gepaard, zowel afgemeten aan de
Populatie-Attributieve Risico’s als aan de Indices of Dissimilarity, zodat kan worden
geconcludeerd dat leeftijd het sociaal-demografische kenmerk is welke de grootste
gezondheidsverschillen veroorzaakt.
Welk sociaal-demografisch kenmerk na leeftijd de grootste gezondheidsverschillen
teweeg brengt, is afhankelijk van welke gezondheidsindicator men beschouwt en wat
men als de aangewezen maat ziet om de gezondheidsverschillen te meten. Opleiding
heeft na leeftijd meestal de hoogste PAR’s, terwijl arbeidsstatus meestal na leeftijd de
hoogste ID’s heeft. De hoge PAR’s bij opleiding worden deels veroorzaakt door de relatief kleine referentiegroep van universitair opgeleiden (4,7% van de 25-79 jarigen).
Met betrekking tot arbeidsstatus is van belang dat de hoge ID’s mede veroorzaakt
worden door de arbeidsongeschikten (een groep die per definitie bijna uitsluitend uit
minder gezonde personen bestaat). Wanneer we de arbeidsongeschikten uit de analyses
zouden verwijderen, dalen de ID’s (behalve met betrekking tot de vragenlijst over de
ervaren gezondheid waar deze daling geringer is) met ongeveer 25%. Inkomen en vooral beroepsstatus geven minder grote gezondheidsverschillen te zien dan opleiding.
De overige sociaal-demografische kenmerken (geslacht, burgerlijke staat, urbanisatiegraad, samenlevingsvorm en provincie) geven een wisselend beeld en leveren (in de hier
gepresenteerde volgorde) doorgaans steeds lagere PAR’s en ID’s op. Hierbij dient de
kanttekening te worden geplaatst dat geslacht (dat slechts in twee categorieën is in te
delen, en daardoor weliswaar benadeeld is in het behalen van hoge PAR’s maar niet in het
behalen van hoge ID’s) toch redelijk grote gezondheidsverschillen te zien geeft betreffende chronische aandoeningen, de vragenlijst over ervaren gezondheid en de sterfte.
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Analyse voor alle leeftijdsgroepen
Wanneer de mate van ongelijkheid in gezondheid tussen de verschillende sociaal-demografische kenmerken over de gehele bevolking wordt bepaald (dus inclusief de jeugdigen en de ouderen boven 80 jaar), resulteert dit uiteraard in grotere gezondheidsverschillen naar leeftijd. Ook burgerlijke staat laat nu hogere ongelijkheidsmaten zien (vooral
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Tabel 1.3: Populatie attributieve risico's (PAR) en Indexes of dissimilarity (ID) bij indeling van de bevolking (25-79 jarigen) volgens sociaal-demografische kenmerken
(Bron: CBS-gezondheidsenquête en CBS-Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door EUR-iMGZ).
Item langdurige
aandoeningen

PAR

PAR

ID

PAR

ID

PAR

ID

PAR

0,37 (1)
0,02 (8)
0,05 (7)
0,04 (8)
0,31 (2)
0,14 (4)
0,07 (6)
0,10 (3)

0,142 (1)
0,008 (9)
0,013 (8)
0,028 (6)
0,046 (5)
0,055 (4)
0,056 (3)
0,107 (2)

0,29 (1)
0,10 (5)
0,01 (10)
0,03 (9)
0,24 (2)
0,15 (3)
0,07 (7)
0,07 (6)
0,12 (4)
0,04 (8)

0,111 (1)
0,050 (3)
0,018 (9)
0,023 (7)
0,036 (5)
0,043 (4)
0,036 (6)
0,072 (2)
0,019 (8)
0,012 (10)

0,79 (1)
0,18 (6)
0,05 (10)
0,09 (9)
0,72 (2)
0,42 (3)
0,37 (4)
0,24 (5)
0,16 (7)
0,14 (8)

0,338 (1)
0,079 (6)
0,063 (7)
0,050 (8)
0,166 (3)
0,156 (4)
0,148 (5)
0,187 (2)
0,028 (10)
0,036 (9)

0,27 (3)
0,19 (6)
0,04 (10)
0,04 (9)
0,50 (1)
0,29 (2)
0,25 (4)
0,20 (5)
0,07 (8)
0,13 (7)

0,51 (1)
0,06 (9)
0,03 (10)
0,06 (8)
0,50 (2)
0,37 (3)
0,27 (4)
0,24 (5)
0,13 (6)
0,11 (7)

ID
0,202 (1)
0,024 (10)
0,038 (7)
0,052 (6)
0,123 (3)
0,121 (4)
0,119 (5)
0,165 (2)
0,021 (9)
0,025 (8)

0,09 (5) 0,019 (7)

Checklist langdurige
aandoeningen

OESO-indicator langdurige beperkingen

Vragenlijst over
ervaren gezondheid
ID
0,095 (5)
0,094 (6)
0,034 (8)
0,044 (7)
0,104 (2)
0,097 (4)
0,099 (3)
0,128 (1)
0,024 (10)
0,029 (9)

Sterfte

PAR

ID

0,91 (1)
0,29 (2)
0,12 (3)

0,564 (1)
0,163 (2)
0,092 (3)

0,12 (4)
0,07 (5)

0,012 (5)
0,019 (4)

( ) cijfers tussen haakjes verwijzen naar de rangorde in het belang van het desbetreffende demografische kenmerk.
a) sterftegegevens 1990-1994, bewerking van gegevens van Doornbos (1996), gebaseerd op de gehele bevolking.
b) 1989-1992, bewerking van gegevens van Frenken (1993), gebaseerd op de gehele bevolking, chronische aandoeningen, langdurige beperkingen en vragenlijst over de ervaren gezondheid geoperationaliseerd als gemiddeld aantal per persoon.
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Leeftijd
Geslacht
Burgerlijke staat
Samenlevingsvorm
Opleidingsniveau
Equivalent inkomen
Beroepsstatus
Arbeidsstatus
Provincie a b
Urbanisatiegraad a

Oordeel eigen
gezondheid
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hogere ID’s). Geslacht en opleidingsniveau laten geringere gezondheidsverschillen zien
wanneer de gehele leeftijdsrange wordt beschouwd. Bij de overige sociaal-demografische kenmerken verandert er niet veel aan de niveaus van de ongelijkheidsmaten.
Wat betreft de onderlinge rangorde van de sociaal-demografische kenmerken maakt
het nauwelijks verschil uit of de beperkte leeftijdsgroep van 25-79 jarigen of de gehele
bevolking (alle leeftijden) wordt geanalyseerd.

1.5

Onderlinge samenhang in gezondheidseffecten van sociaal-demografische kenmerken

D EE L B

Teneinde vraagstelling 2 te beantwoorden zijn multivariate logistische regressie-analyses uitgevoerd (beperkt tot de leeftijdrange 25-79 jaar) op het materiaal van de CBSGezondheidsenquête. Deze analyses zijn beperkt tot de jaargangen 1992-1993 omdat
niet alle sociaal-demografische kenmerken in elke jaargang van de CBS-gezondheidsenquête voorkomen. De sociaal-demografische kenmerken regio en etniciteit ontbreken
eveneens omdat ze niet in de CBS-gezondheidsenquête voorkomen.
Allereerst is het ‘effect’ van elk van de sociaal-demografische kenmerken op de
gezondheidsmaten gecontroleerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen (model 1). Deze
cijfers corresponderen met de gestandaardiseerde cijfers uit tabel 1.1.
In het tweede model is gecontroleerd voor alle onomstreden confounders. Dat wil
zeggen dat gecontroleerd is voor de sociaal-demografische kenmerken die in geen geval
als intermediair kunnen optreden in de causale keten waarlangs het sociaal-demografische kenmerk de gezondheidstoestand beïnvloedt. Voor de meeste sociaal-demografische kenmerken zijn dit alleen leeftijd en geslacht, maar voor burgerlijke staat en
samenlevingsvorm is dit ook opleiding, en voor arbeidsstatus behalve opleiding ook
beroepsstatus (zie tabel 1.4).
In het derde model is tenslotte voor alle sociaal-demografische kenmerken gecontroleerd (zie tabel 1.5).
Het ‘werkelijke’ effect ligt in deze studie voor burgerlijke staat, samenlevingsvorm
en arbeidsstatus tussen de uitkomsten van het tweede en derde model in en voor de overige sociaal-demografische kenmerken tussen die van het eerste en het derde model.
Voor de uitleg van gecorrigeerde en ongecorrigeerde effectschattingen wordt verwezen
naar tekstblok 1.3.
Hieronder worden eerst de resultaten van de analyse weergegeven voor burgerlijke
staat, samenlevingsvorm en arbeidsstatus, omdat daarbij de drie modellen onderling
kunnen worden vergeleken. Daarna worden voor de overige sociaal-demografische kenmerken model 1 en model 3 met elkaar vergeleken.
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Tabel 1.4: Verschillen in ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en langdurige beperkingen naar burgerlijke staat, samenlevingsvorm en arbeidsstatus: odds ratio’s ten opzichte van de Nederlandse bevolking
van 25-79 jaar (Bron: CBS-Gezondheidenquête 1991-1994; gegevens bewerkt door EUR-iMGZ)
Bevolkingsgroep
Ervaren gezondheid
(minder dan goed)
model 1 model 2 model 3
Burgerlijke staat
• gehuwd
1,00*
• nooit-gehuwd
1,05
• gescheiden
1,38
• verweduwd
1,25
Samenlevingsvorm
• paar met kinderen
1,00*
• eenpersoonshuishouden 1,40
• alleenstaande ouder
1,50
• paar zonder kinderen 1,05
Arbeidsstatus
• werkend
1,00*
• WW
3,35
• WAO
13,90
• pensioen
1,33
• huishouden
1,32

Odds ratioa
Langdurige aandoeningenb Langdurige beperkingenc
(één of meer)
(één of meer)
model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 model 3

1,00*
1,17
1,36
1,16

1,00
0,79
0,80
0,86

1,00*
0,86
1,19
1,17

1,00
0,90
1,18
1,12

1,00
0,82
0,99
1,07

1,00*
1,08
1,53
1,16

1,00*
1,30
1,54
1,06

1,00
0,92
1,11
0,84

1,00*
1,52
1,43
1,11

1,00
1,32
1,28
1,14

1,00*
1,13
1,11
0,94

1,00*
1,16
1,08
0,97

1,00*
1,10
0,97
1,01

1,00*
1,25
1,19
0,94

1,00*
1,34
1,14
0,98

1,00
0,95
0,84
0,88

1,00*
1,67
6,00
1,17
1,05

1,00*
1,60
5,49
1,20
0,89

1,00*
1,55
5,33
1,16
0,84

1,00*
2,49
12,01
1,62
1,49

1,00*
2,19
9,58
1,66
1,04

1,00*
1,82
8,69
1,58
1,01

1,00* 1,00*
3,02
2,55
11,53 10,59
1,40
1,32
0,95
0,92

a) model 1: odds ratio’s gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht; model 2: burgerlijke staat en samenlevingsvorm: odds ratio’s
gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen én voor opleiding; arbeidsstatus: odds ratio’s gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen én voor opleiding en beroepsstatus; model 3: odds ratio’s gecorrigeerd voor leeftijds- en
geslachtsverschillen én voor álle andere sociaal-demografische kenmerken.
b) gebaseerd op checklist langdurige aandoeningen.
c) betreft OESO-indicator (tenminste één van de 7 genoemde activiteiten ‘niet/alleen met hulp’ of ‘met grote moeite’ kunnen
verrichten).
* verschil in gezondheid met betrekking tot dit sociaal-demografisch kenmerk is significant: p < .01.

Tekstblok 1.3: Uitleg van gecorrigeerde en ongecorrigeerde effectschattingen.
Sociaal-demografische kenmerken hangen onderling met elkaar samen: ouderen hebben bijvoorbeeld gemiddeld een lagere opleiding dan jongeren. In het effect van leeftijd op gezondheid zit dan
ook voor een deel het effect van opleiding.
Voor het gezondheidsbeleid zou men graag willen weten welke van deze kenmerken nu in termen
van causaliteit het belangrijkste is. Hoewel daartoe
in principe gegevens uit longitudinaal onderzoek
nodig zijn, wordt toch vaak gepoogd ook op basis
van eenmalig onderzoek - zoals hier - enig inzicht
te verkrijgen. Dit doet men door in een multivariate
analyse voor die andere kenmerken te corrigeren.
Nadeel daarvan is echter dat er ‘overcorrectie’
kan optreden, namelijk in die gevallen dat het kenmerk waarvoor gecorrigeerd wordt, zelf ook door
het achterliggende kenmerk beïnvloed wordt. Als
men bijvoorbeeld veronderstelt dat het opleidingsniveau van invloed is op de kansen om een levenspartner te vinden, en dat het al dan niet hebben

van een partner invloed heeft op de gezondheidstoestand, dan mag niet voor burgerlijke staat worden gecorrigeerd.
Nu is slechts in een enkel geval bekend hoe de
sociaal-demografische kenmerken elkaar onderling
beïnvloeden, zoals in het bovengenoemde voorbeeld. Meestal echter niet. Veel sociaal-demografische kenmerken kunnen zowel een noodzakelijke
correctiefactor (in technische termen ‘confounder’)
zijn als ook een intermediaire factor in de causale
keten tussen sociaal-demografische kenmerken en
gezondheid, terwijl het relatief belang van de confounderrol en de rol als intermediair van de sociaal-demografische kenmerken daarbij onbekend is.
Bij het vergelijken van de Odds Ratio’s uit de
multivariate analyse met de Relatieve Risico’s uit
de univariate analyse moet bovendien nog bedacht
worden dat de Odds Ratio’s hoger uitvallen, indien
er sprake is van een relatieve hoge prevalentie van
ongezondheid.
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Tabel 1.5: Verschillen in ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en langdurige beperkingen naar
sociaal-demografische kenmerken: odds ratio’s ten opzichte van de Nederlandse bevolking van 20-79 jaar
(model 3). (Bron: CBS-Gezondheidenquête 1991-1994; gegevens bewerkt door EUR-iMGZ).
Odds ratioa (95% betrouwbaarheidsinterval)

Bevolkingsgroep

Ervaren gezondheid
(minder dan goed)

Langdurige aandoeningenb
(één of meer)

Langdurige beperkingenc
(één of meer)

Leeftijd

• 25-29
• 30-34
• 35-39
• 40-44
• 45-49
• 50-54
• 55-59
• 60-64
• 65-69
• 70-74
• 75-79
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Geslacht
• mannen
• vrouwen
Burgerlijke staat
• gehuwd
• nooit-gehuwd
• gescheiden
• verweduwd
Samenlevingsvorm
• paar met kinderen
• éénpersoonshuishouden
• alleenstaande ouder
• paar zonder kinderen
Opleidingsniveau
• lager onderwijs
• LAVO,MAVO,LBO
• VWO,HAVO,MBO
• HBO
• universiteit
Inkomen d
• < 15.000 gld
• 15.000-22.500 gld
• 22.500-30.000 gld
• 30.000-40.000 gld
• > 40.000 gld
Beroepsstatus e
• hoog
• midden
• laag
• kleine zelfstandigen
• agrariër
• onbekend
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1,00*
0,93
1,19
1,47
1,70
2,23
1,49
1,98
2,54
3,48
4,71

0,71-1,21
0,92-1,54
1,13-1,90
1,31-2,21
1,71-2,92
1,12-1,98
1,48-2,65
1,85-3,49
2,50-4,84
3,34-6,64

1,00*
1,28
1,41
1,36
1,51
1,91
2,01
1,99
2,62
3,03
3,63

1,07-1,53
1,17-1,69
1,12-1,65
1,24-1,84
1,55-2,36
1,61-2,51
1,57-2,52
2,00-3,42
2,27-4,03
2,66-4,93

1,00*
1,21
1,63
3,62
4,39
7,26
5,76
5,10
8,93
15,38
19,87

0,72-2,04
0,99-2,69
0,28-5,75
0,76-6,96
0,59-11,5
0,61-9,22
0,16-8,26
0,41-14,8
0,27-25,5
1,85-33,3

1,00
1,17

1,01-1,35

1,00*
1,51

1,34-1,70

1,00*
1,56

0,29-1,88

1,00
0,79
0,80
0,86

0,60-1,03
0,59-1,08
0,63-1,18

1,00
0,82
0,99
1,07

0,68-1,00
0,78-1,26
0,82-1,38

1,00
0,92
1,11
0,84

0,59-1,43
0,72-1,72
0,54-1,31

1,00
1,32
1,28
1,14

0,97-1,79
0,88-1,86
0,97-1,34

1,00*
1,10
0,97
1,01

0,87-1,38
0,72-1,32
0,89-1,15

1,00
0,95
0,84
0,88

0,61-1,51
0,49-1,45
0,71-1,09

2,56
1,69
1,40
1,11
1,00*

1,80-3,65
1,20-2,39
1,01-1,95
0,78-1,57

1,48
1,21
1,32
1,16
1,00*

1,15-1,90
0,95-1,54
1,06-1,65
0,92-1,46

4,71
2,86
2,22
1,91
1,00*

2,46-9,03
1,49-5,45
1,18-4,18
1,00-3,66

1,84
1,43
1,41
1,23
1,00*

1,45-2,34
1,18-1,75
1,16-1,70
1,01-1,50

1,36
1,40
1,25
1,23
1,00*

1,11-1,65
1,20-1,64
1,08-1,44
1,07-1,42

1,58
1,24
1,09
0,96
1,00*

1,16-2,15
0,95-1,61
0,84-1,42
0,72-1,26

1,00
0,97
1,13
0,92
1,14
1,27

0,79-1,19
0,92-1,38
0,62-1,37
0,82-1,59
1,00-1,60

1,00
0,93
1,03
0,90
0,93
1,10

0,80-1,08
0,88-1,20
0,65-1,24
0,71-1,21
0,92-1,32

1,00
1,24
1,32
0,87
1,33
1,54

0,92-1,68
0,99-1,76
0,52-1,48
0,85-2,07
1,11-2,14
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vervolg tabel 1.5.
Odds ratioa (95% betrouwbaarheidsinterval)

Bevolkingsgroep

Ervaren gezondheid
(minder dan goed)

Langdurige aandoeningenb
(één of meer)

Langdurige beperkingenc
(één of meer)

Arbeidsstatus

• werkend
• WW
• WAO
• pensioen
• huishouden
Urbanisatiegraad f
• plattelandsgemeenten
• verstedelijkte
plattelandsgemeenten
• forensengemeenten
• kleine en middelgrote
steden
• grote steden
(> 100.000 inwoners)
• A’dam, R’dam &
Den Haag

1,00*
2,55
10,59
1,32
0,92

1,97-3,31
8,6-13,0
1,06-1,65
0,76-1,13

1,00

1,00**
1,55
5,33
1,16
0,84

1,23-1,94
4,33-6,55
0,96-1,42
0,71-0,99

1,00

1,00*
1,82
8,69
1,58
1,01

0,20-2,76
0,79-11,1
0,20-2,09
0,78-1,30

1,00

1,09
1,09

0,89-1,34
0,87-1,36

1,01
1,00

0,85-1,19
0,84-1,19

1,13
1,10

0,86-1,48
0,82-1,48

1,15

0,94-1,40

1,05

0,90-1,23

1,31

1,01-1,70

1,12

0,89-1,40

0,95

0,79-1,23

1,29

0,95-1,74

1,04

0,82-1,31

0,86

0,71-1,04

1,13

0,82-1,55

a) odds ratio’s gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen en voor alle overige sociaal-demografische kenmerken.
b) gebaseerd op checklist langdurige aandoeningen.
c) betreft OESO-indicator (tenminste één van de 7 genoemde activiteiten ‘niet/alleen met hulp’ of ‘met grote moeite’ kunnen
verrichten).
d) netto jaarinkomen van het huishouden gecorrigeerd voor het aantal gezinsleden.
e) beroepsindeling: EGP-classificatie.
f) categorie-indeling: A1-A4 (plattelandsgemeente), B1-B2, B3, C1-C4, C5, C6.
* verschil in gezondheid m.b.t. dit sociaal-demografisch kenmerk is significant: p < .01.

Vergelijking van modellen 1, 2 en 3
Na controle voor onomstreden confounders blijven bij arbeidsstatus en samenlevingsvorm altijd en bij burgerlijke staat meestal gezondheidsverschillen aanwezig (zie tabel
1.4). Dit betekent dat de onomstreden confounders (opleiding en bij arbeidsstatus ook
beroepsstatus) weinig van het verband tussen burgerlijke staat, respectievelijk arbeidsstatus en gezondheid kunnen verklaren.
Na controle voor de overige sociaal-demografische kenmerken hebben burgerlijke
staat en beroepsstatus geen relatie meer met gezondheid. Deze andere sociaal-demografische kenmerken hebben hier dus wel een belangrijke verklarende of intermediaire
betekenis. Samenlevingsvorm geeft, wanneer gecontroleerd is voor de overige sociaaldemografische kenmerken, wel gezondheidsverschillen te zien maar deze zijn inconsistent van aard.
Vergelijking van modellen 1 en 3
Na controle voor het verstorende effect van de overige sociaal-demografische kenmerken blijven leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en arbeidsstatus hun relatie met
gezondheidsverschillen behouden (zie tabel 1.5). Deze kenmerken hebben dus - los van
een eventueel effect dat via de andere sociaal-demografische kenmerken loopt - in ieder
geval ook een onafhankelijk effect op de gezondheidsindicatoren. De grootte van het
D E EL B
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onafhankelijk effect kan onderschat zijn (zie tekstblok 1.3).
Urbanisatiegraad heeft - na controle - doorgaans géén of een zwakke relatie met gezondheid. Dit suggereert dat de verschillen in sociaal-demografische samenstelling tussen
stad en platteland een grotere invloed heeft op de gezondheidstoestand van de bevolking
dan de urbanisatiegraad zelf.
Uit de resultaten van het derde model blijkt bovendien dat na correctie voor alle
overige sociaal-demografische kenmerken de gezondheidsverschillen tussen de bevolkingsgroepen in het algemeen kleiner worden. Dit betekent dat er sprake is van overlap
in de gezondheidseffecten van de verschillende sociaal-demografische kenmerken.
Anderzijds kan - doordat steeds zonder onderscheid voor alle sociaal-demografische
kenmerken tezamen is gecorrigeerd - de afname van de effecten overschat zijn (zie tekstblok 1.3).
Voor de intermediaire determinanten die verantwoordelijk zijn voor de effecten van
deze sociaal-demografische factoren op de gezondheidstoestand, wordt verwezen naar
de andere hoofdstukken in deel B van dit rapport.

1.6

Interactie-effecten met leeftijd en geslacht

Het komt voor dat de relatie tussen een sociaal-demografisch kenmerk en gezondheid
niet in dezelfde mate opgaat voor jongeren als voor ouderen. Ook kan het gebeuren dat
de relatie anders is voor mannen en vrouwen. Er is dan sprake van zogenaamde interactie-effecten. Die interactie-effecten kunnen in theorie voor alle sociaal-demografische
kenmerken optreden, maar zijn hier alleen geanalyseerd voor respectievelijk leeftijd en
geslacht.
Het regressiemodel uit de vorige paragraaf (voor de 25-79 jarigen), waarin al gecontroleerd werd voor alle overige sociaal-demografische kenmerken, is hiervoor nog eens
uitgebreid met interactietermen van ieder sociaal-demografisch kenmerk met respectievelijk leeftijd en geslacht. Andere interactie-effecten zijn niet bestudeerd vanwege de
beperkingen in de beschikbare set van gegevens (te geringe omvang van de onderzoeksgroep).
Interactie-effecten van sociaal-demografische kenmerken met leeftijd en geslacht
gaan doorgaans slechts voor een enkele gezondheidsindicator op. Om vraag 3 te beantwoorden wordt volstaan met een korte bespreking van die interacties die statistisch significant bleken.

D EE L B

Interactie-effecten met leefijd
Enkele opvallende interactie-effecten van de sociaal-demografische kenmerken met
leeftijd zijn: vrouwen beoordelen hun eigen gezondheid vooral op jongere leeftijd vaker
als minder dan goed dan mannen, waarbij op latere leeftijd deze verschillen tussen mannen en vrouwen verdwijnen. Op de vragenlijst over ervaren gezondheid blijken de
gezondheidsverschillen naar opleiding af te nemen op hogere leeftijd. Jonge verweduwden blijken op twee gezondheidsindicatoren een extra ongezonde groep. Tenslotte blijkt
op twee indicatoren dat de gezondheid van ouderen in de grote steden duidelijk slechter
is dan die van op het platteland woonachtige ouderen.
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Interactie-effecten met geslacht
Met betrekking tot interactie-effecten met geslacht blijkt dat mannen in de grote steden
minder vaak last van een langdurige aandoening hebben, terwijl bij vrouwen in de groten steden dit juist vaker voorkomt.

1.7

De betekenis voor het beleid

Samenvatting voornaamste resultaten
Uit de univariate analyses blijkt dat leeftijd het sociaal-demografische kenmerk is dat de
grootste gezondheidsverschillen veroorzaakt. Daarna volgen in aflopend belang opleiding, arbeidsstatus, beroepsstatus en inkomen. Geslacht, burgerlijke staat, urbanisatiegraad, samenlevingvorm en provincie hebben een relatief geringe relatie met gezondheidsverschillen. Wanneer de analyses terwille van de onderlinge vergelijkbaarheid en
representativiteit worden beperkt tot de 25-79 jarigen dan vermindert vooral de relatie
van leeftijd en arbeidsstatus met gezondheidsverschillen.
Na correctie voor de overige sociaal-demografische kenmerken verandert deze
onderlinge rangorde weinig. De indeling naar leeftijd blijft de grootste verschillen veroorzaken. Verder geven de sociaal-demografische kenmerken arbeidsstatus en opleiding
aanzienlijke gezondheidsverschillen te zien, waarna inkomen en geslacht volgen. De
beroepsstatus, urbanisatiegraad, samenlevingsvorm en burgerlijke staat leveren kleinere
of niet consistente gezondheidsverschillen op.
De hier gemeten gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen verdwijnen op
oudere leeftijd; die tussen hoger en lager opgeleiden nemen enigszins af op oudere leeftijd. Twee relatief ongezonde groepen zijn jong verweduwden en ouderen in grote steden.
Betekenis voor de beleidsevaluatie: trends in het verleden
In vergelijking met een gelijksoortige analyse over de jaren 1981-1985, die destijds
beperkt bleef tot de Index of Dissimilarity (Mackenbach, 1992), lijken sommige gezondheidsverschillen naar sociaal-demografische kenmerken (uitgedrukt in ID’s!) in de
periode 1991-1994 te zijn toegenomen, andere afgenomen en weer andere gelijk gebleven: Gezondheidsverschillen naar opleiding zijn iets toegenomen. Gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat, provincie en urbanisatiegraad zijn iets verminderd. Gezondheidsverschillen naar leeftijd en geslacht zijn nagenoeg niet veranderd. Ook de
sterfteverschillen naar provincie en urbanisatiegraad zijn gelijk gebleven. Benadrukt
dient te worden dat deze bevindingen betrekking hebben op trends in de ID’s en dus een
resultante vormen van veranderingen in de relatieve gezondheidsverschillen én veranderingen in de omvang van de betreffende bevolkingsgroepen.
Betekenis voor de beleidsvoorbereiding
De hier gesignaleerde verschillen maken het mogelijk groepen in de bevolking aan te
wijzen die relatief hoge gezondheidsrisico’s hebben. Omdat leeftijd en geslacht onbeïnvloedbaar zijn, lijken gezondheidsbevorderende activiteiten gericht op lage SES-groepen en personen die buiten het arbeidsproces vallen, en beleid gericht op de verbetering
van opleidingsmogelijkheden en preventie van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
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tot een aanzienlijke volksgezondheidswinst te leiden. Omdat bij de groep arbeidsongeschikten het selectiemechanisme sterker werkzaam is, lijkt de meeste gezondheidswinst
bij de vermindering van de maatschappelijke achterstand en verbetering van de gezondheidstoestand van lage SES-groepen te liggen.

D EE L B

Informatievoorziening
Bij de beoordeling van bovenstaande conclusies moet rekening worden gehouden met
enkele beperkingen van dit onderzoek.
Een beperking van de hier gebruikte gezondheidsmaten is dat zij doorgaans nogal
globale en subjectieve indicatoren van gezondheid zijn. Het overkoepelende karakter
van dit hoofdstuk maakt het echter onmogelijk om fijnmaziger gezondheidsindicatoren
te gebruiken. Voor meer gedetailleerde gezondheidsverschillen naar sociaal-demografische kenmerken wordt de lezer verwezen naar de andere hoofdstukken in dit rapport,
waar de gezondheidstoestand van specifieke groepen in Nederland wordt beschreven
(zie deel B, hoofdstukken 2-10).
Daarnaast hebben de resultaten uit de CBS-gezondheidsenquête slechts betrekking op
de niet-geïnstitutionaliseerde bevolking, waardoor de gezondheid van de geïnstitutionaliseerde bevolking buiten beeld blijft. De CBS-Gezondheidsenquête verschaft ook geen
informatie over de gezondheidssituatie van dak- en thuislozen (zie deel B, hoofdstuk 9)
en van vluchtelingen, asielzoekers en illegalen (zie deel B, hoofdstuk 8). Dit impliceert
waarschijnlijk een onderschatting van de gezondheidsverschillen in Nederland.
Gegevens over gezondheidsverschillen naar regio en etniciteit, en ook met betrekking tot de sterfte ontbreken in de multivariate analyses. De conclusies zouden aanzienlijk aan reikwijdte winnen indien dit wel het geval zou zijn. Ook in univariate vorm zijn
deze gegevens veelal niet of slechts gebrekkig beschikbaar. Zo ontbreken sterftegegevens naar samenlevingsvorm en arbeidsstatus, kennen de sterftegegevens naar sociaaleconomische status vele tekortkomingen en zijn de sterftegegevens naar etniciteit fragmentarisch. Gezondheidsenquêtegegevens over etnische minderheden zijn alleen voor
de Turkse ingezetenen aanwezig. Toekomstig onderzoek ter verkrijging van al deze
gegevens is zeer welkom.
Omdat voor dit type multivariate analyses met geaggregeerde bestanden moet worden gewerkt, is het zaak dat er in de loop der jaren zo min mogelijk veranderingen in de
variabelen plaatsvinden. Een gemiste kans in de CBS-gezondheidsenquête betreft het
ontbreken van psychische gezondheidsindicatoren.
Een laatste beperking van dit onderzoek is de cross-sectionele opzet, waardoor geen
harde conclusies zijn te trekken omtrent causaliteit.
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II JEUGD 2

DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
DE JEUGD

R.J.F. Burgmeijer, M.A.E. van Zaal, R.A. Hirasing, S.P. Verloove-Vanhorick

2.1

Inleiding

In het jaarlijks door de WHO opgesteld overzicht van de gezondheidstoestand van kinderen in 150 landen (‘The State of the World’s Children’) staat Nederland in de top-vijf
(Bellamy, 1996). Ons land wordt wat de zuigelingensterfte betreft alleen voorbijgestreefd door Zweden en Finland. Verder hebben wij het laagste percentage tienerzwangerschappen ter wereld, kent Nederland het laagste percentage abortussen, keizersneden
en ziekenhuisbevallingen, heeft een ongeëvenaarde vaccinatiegraad en behoren Nederlandse kinderen tot de langste ter wereld. Ook wat de psychische gezondheid betreft kan
ons land de vergelijking met andere westerse landen glansrijk doorstaan. In weerwil van
wat ons de dagelijkse berichtgeving in de media zou kunnen doen geloven, blijkt het bij
een objectieve beschouwing nog niet zo dramatisch (Verhulst, 1996). Het gaat dus goed
met de gezondheid van de jeugd in Nederland.
Deze constatering mag echter niet tot de conclusie leiden dat er niets meer te verbeteren zou zijn. De jeugd vormt een kwetsbare levensfase. Gezondheidsbedreigingen in de
jeugd kunnen de oorzaak zijn van gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Enkele
recente ontwikkelingen in belangrijke leefstijlfactoren onder jongeren zijn ongunstig.
Bovendien zijn onder de jeugdigen subgroepen aan te wijzen die ongezonder zijn, zoals
kinderen van ouders met een lage sociaal economische status en allochtone kinderen.
Deze gezondheidsverschillen komen elders in dit rapport uitgebreider aan de orde (zie
onder andere deel B, hoofdstukken 5 en 6).
Vraagstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de gezondheidstoestand van de jeugd (0-19 jaar) in Nederland,
de trends daarin, determinanten ervan, verwachtingen voor de toekomst tot het jaar 2015
en de betekenis voor het beleid. De beschrijving is gestructureerd vanuit een levensfasen
perspectief (pasgeborenen, zuigelingen, peuters, schoolkinderen en adolescenten). De
nadruk ligt op kenmerkende aspecten van deze leeftijdsfasen en niet op een uitputtende
beschrijving van alle in VTV geselecteerde ziekten. Daarnaast ligt een accent op preventieve aspecten van de jeugdgezondheid, zij het zeker niet uitsluitend.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over mogelijke oplossingen om de
gezondheidstoestand van de jeugd verder te verbeteren. Het is goed er nu reeds op te
wijzen dat de beperking tot maatregelen die uitsluitend gericht zijn op risicogroepen
geen goede oplossing is, als dat ten koste gaat van bewezen effectieve preventieve maatregelen op populatieniveau.
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Aanpak
Voor de beschrijving van de gezondheidstoestand en determinanten daarvan is geput uit
gegevens van het CBS, de Peilingen Jeugdgezondheidszorg, het Signaleringscentruum
Kindergeneeskunde, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Documentatiecentrum Jeugdgezondheidszorg dat bij TNO Preventie en Gezondheid aanwezig is. Gebruik
is gemaakt van de literatuur na 1990. Voor het in beeld brengen van trends en effecten
van interventies is ook oudere literatuur gebruikt.
Afbakening van het begrip jeugd
Het onderwerp van dit hoofdstuk, jeugd, betreft een heterogene groep. De jeugd in
Nederland bestaat niet. Maar een gemeenschappelijk en tevens cruciaal kenmerk van
alle jeugdigen is dat zij zich bevinden op een ontwikkelingstraject naar volwassenheid.
De snelheid waarmee dat traject wordt afgelegd vertoont grote individuele verschillen.
De vraag op welke leeftijd een individu nog tot de jeugd kan worden gerekend en vanaf
welke leeftijd niet meer, is in zijn algemeenheid dan ook niet te beantwoorden.
Toch zijn er twee redenen om leeftijd als ordeningsprincipe te hanteren. De eerste is
dat de in tabel 2.1 weergegeven leeftijdsklassen gezien kunnen worden als een grove
indeling in ontwikkelingsstadia met voor elke leeftijdsfase specifieke lichamelijke, psychische en sociale ontwikkelingskenmerken. De tweede reden is dat de indeling aansluit
bij in de Nederlandse gezondheidszorg veel gehanteerde leeftijdsindelingen, die vaak de
grenzen markeren tussen de beschikbare gezondheidszorgvoorzieningen die specifiek
gericht zijn op jeugdigen.
Zowel de verschillen in ontwikkelingskenmerken als de verschillen in het beschikbare zorgsysteem, maken dat de determinanten van de gezondheidstoestand voor de diverse leeftijdsklassen niet dezelfde zijn of per leeftijdsklasse een ander gewicht in de schaal
leggen.
Uiteindelijk wordt in dit hoofdstuk het afkappunt jeugd/volwassenheid grofweg bij
de 19de verjaardag gelegd. Na deze leeftijd is er niet langer een preventief (jeugdgezondheidszorg) en een curatief (kindergeneeskunde) zorgsysteem beschikbaar dat zich
exclusief op jeugd richt.

Tabel 2.1: Te onderscheiden leeftijdsklassen naar ontwikkelingsstadium en specifieke preventieve gezondheidszorgvoorzieningen.
Leeftijd

Ontwikkelingsstadium

(Preventieve)
gezondheidsvoorzieningen

voor de conceptie
voor de geboorte
0 - 12 maanden
1 - 4 jaar
5 - 14 jaar
15 - 19 jaar

foetus
zuigeling
peuter
kleuter/schoolkind
puber/adolescent

diverse
verloskunde, OKZ a
kraamzorg, OKZ a
OKZ a
GGD
GGD

D EE L B

a) OKZ: Ouder- en kindzorg, uitgevoerd door thuiszorgorganisaties.
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Omvang van de doelgroep
Op 1 januari 1996 waren er in Nederland ‘de jure’ 3.767.588 personen in de leeftijd van
0 tot 19 jaar op een totale bevolking van 15.493.889 personen. De fractie jeugd is derhalve 24% (CBS, 1996a). Dit percentage was in 1985 nog 28,3 en neemt gestaag af
(CBS, 1995a). Er waren op 1 januari 1996 meer jongens dan meisjes (1,05:1). Tabel 2.2
geeft een overzicht van de bevolking op 1 januari 1996 volgens de in dit hoofdstuk
gehanteerde indeling in leeftijdsklassen. Onder de genoemde aantallen bevinden zich
ook niet-Nederlanders, die legaal in ons land verblijven.

2.2

De gezondheidstoestand van de jeugd: huidige
situatie en trends

Deze paragraaf geeft de belangrijkste kenmerken van de gezondheidssituatie van de
jeugd in Nederland weer aan de hand van twee belangrijke indicatoren van (on)gezondheid: ziekte (morbiditeit) en sterfte (mortaliteit).
Hierna wordt per leeftijdsklasse een beperkt aantal ziekten en aandoeningen besproken. De keuze is deels bepaald door criteria die in het Ontwerp van Studie voor VTV1997 voor de selectie van ziekten en aandoeningen zijn gehanteerd (Ruwaard et al.,
1995). Daarnaast worden ook die ziekten en aandoeningen besproken, waarvan valt te
verwachten dat in de preventie, opsporing of behandeling belangrijke veranderingen op
middellange termijn ( 5 tot 10 jaar) te verwachten zijn.
In thema-rapport I, deel B2 worden de beschikbare gegevens voor alle in VTV-97
geselecteerde ziekten, waarvan vele ook op de kinderleeftijd voorkomen, uitgesplitst in
zes leeftijdsklassen, waaronder voor de ‘jeugd’ in de leeftijdsklassen 0-14 en 15-24 jaar.
Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Deze paragraaf wordt besloten met twee onderwerpen die niet volgens de indeling in
leeftijdsklassen behandeld kunnen worden, omdat zij voor alle jeugdigen gelding hebben. In de eerste plaats is dat groei als indicator van gezondheid. Het tweede onderwerp
is kindermishandeling.

Tabel 2.2: Bevolking van Nederland in de leeftijd van 0 tot 19 jaar op 1 januari 1996 (Bron: CBS, 1996a).
Leeftijdsklasse

zuigelingen (0 jaar)
peuters (1 - 4 jaar)
schoolkinderen (5 - 14 jaar)
pubers en adolescenten (15 - 19 jaar)
totaal (0 - 19 jaar)

Jongens

Meisjes

Totaal
absoluut

% van
bevolking

97.614
404.121
954.102
472.621

93.122
386.049
912.812
447.147

190.736
790.170
1.866.914
919.768

1,23
5,10
12,05
5,94

1.928.458

1.839.130

3.767.588

24,32
D E EL B
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2.2.1 Aanwezigheid van ziekten en aandoeningen
Morbiditeitscijfers op de kinderleeftijd verschillen per leeftijdsklasse en per registratieinstrument. Een uitgebreid overzicht van registraties die gebruikt worden voor de bewaking van de gezondheidstoestand is elders beschreven (Treurniet et al., 1996).
Morbiditeitscijfers verschillen ook naarmate men op een ander echelon daarnaar
kijkt. Het morbiditeitspatroon bij kinderen in de huisartsenpraktijk verschilt aanzienlijk
van dat in een perifere kindergeneeskundige praktijk en dat verschilt op zijn beurt weer
van het patroon van een neonatale intensive care unit.

Gezondheidstoestand van pasgeborenen
Achtereenvolgens komen aan de orde: gevolgen van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen, Syndroom van Down, fenylketonurie (PKU ) en congenitale hypothyreoïdie (CHT), HIV-seropositiviteit en AIDS, hepatitis B, vitamine Kafhankelijke neonatale hersenbloedingen en congenitale dysplasie van de heup (CDH).

D EE L B

Gevolgen van vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht
De typisch bij te vroeg geboren kinderen behorende ziekten zijn in thema-rapport I, deel
B2, hoofdstuk 15.1 beschreven. Verwacht wordt, dat de percentages vroeggeboorten en
meerlinggeboorten verder zullen stijgen. Dit laatste steeg van 1,0% in 1975 naar 1,5% in
1993 (Tas, 1992; CBS, 1997).
Vrouwen in Nederland krijgen hun kinderen op steeds oudere leeftijd. In 1985 was de
gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de geboorte van haar eerste kind 26,5 jaar en in
1994 was deze 28,4 jaar (CBS, 1995a , 1997). Met toenemende leeftijd neemt de kans
om op natuurlijke wijze zwanger te worden af. Aangezien onder invloed van maatschappelijke veranderingen veel vrouwen op latere leeftijd kinderwens hebben, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op conceptiebevorderende technieken, zoals In Vitro
Fertilisatie (IVF) en het gebruik van eisprong stimulerende medicijnen. Van de IVFbevallingen is 30% een meerlingbevalling. Kinderen van een meerlingzwangerschap
worden vaak (veel) te vroeg geboren (Te Velde, 1991).
Het aantal keizersneden is deels een afspiegeling van het aantal vroeggeboorten en
meerlinggeboorten.
Het percentage kinderen dat via een sectio werd geboren nam toe van 2,8 in 1975 via
6,6 in 1985 tot 9,3 in 1994 (CBS, 1987, 1997). Het percentage stijgt de laatste jaren met
0,2 - 0,3% per jaar. Nederland onderscheidt zich echter nog altijd van het buitenland
door een laag percentage keizersneden.
In de afgelopen jaren zijn steeds meer lange-termijn-effecten van vroeggeboorte
zichtbaar geworden. Uit het onderzoek Project On Preterm and Small for gestational age
(POPS) bleek dat ruim 10% van de kinderen met een geboortegewicht van minder dan
1.500 gram of een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken een ernstige, veelal
blijvende handicap zoals spasticiteit heeft (Verloove-Vanhorick & Verwey, 1987) en dat
op 5-jarige leeftijd 20 tot 25% een veelal blijvende beperking zoals leer- of gedragsproblemen heeft (Ens-Dokkum et al., 1993). Op de leeftijd van 9 jaar volgde 19% van 813
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kinderen uit het POPS-onderzoek het speciaal onderwijs. Van de kinderen die het basisonderwijs bezochten, zat 32% een klas lager dan voor de leeftijd te verwachten was en
had 38% extra hulp nodig (Hille et al., 1994).
Aangeboren afwijkingen
Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel en het centraal zenuwstelsel zijn in
thema-rapport I, deel B2, hoofdstukken 14.1 en 14.2 beschreven. In aanvulling daarop
kan vermeld worden dat de rol van het consultatiebureau in de opsporing van deze afwijkingen een beperkte, maar niet onbelangrijke is (Burgmeijer et al., 1991; Burgmeijer,
1995a). Door niet onbelangrijke verschillen in uitvoeringspraktijk kan de vraag gesteld
worden of consultatiebureaus ook in de toekomst deze rol kunnen blijven vervullen
(Burgmeijer et al., 1997).
Congenitale afwijkingen van de urinewegen en geslachtsorganen hebben onlangs
extra belangstelling gekregen vanwege de invloed die hormoonontregelende stoffen op
de aanleg van deze organen zou kunnen hebben. Om de mogelijke invloed van hormoonontregelende stoffen op de prevalentie van de genoemde afwijkingen te kunnen
vaststellen, zouden zij vanaf 1997 in het systeem van de Peilingen Jeugdgezondheidszorg, zoals die door TNO Preventie en Gezondheid jaarlijks worden uitgevoerd, kunnen
worden meegenomen.
Syndroom van Down
Per jaar worden in Nederland ongeveer 1.400 kinderen geboren met een verstandelijke
handicap, waaronder ongeveer 200 kinderen met het syndroom van Down. Kinderen
met het syndroom van Down hebben vaker dan andere kinderen luchtweginfecties,
gehoorverlies, een slechte gezichtsscherpte, een hartafwijking of een te traag werkende
schildklier. Vaak hebben zij ook een ontwikkelingsstoornis, waarvan de ernst bijzonder
uiteenlopend kan zijn. Er zijn drie belangrijke recente ontwikkelingen te noemen, waarvan een positieve invloed op de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven verwacht
kan worden of reeds is aangetoond.
Ten eerste het Down Syndroom Team, dat sinds 1991 door het geven van een
gecoördineerd gezondheidsadvies bijdraagt aan het verbeteren van de lichamelijke conditie van kinderen met het syndroom van Down. De tweede ontwikkeling betreft een
‘early intervention program’ waarin ouders met ondersteuning van de Praktische Pedagogische Thuishulp de ontwikkeling van hun kind stimuleren. Bij kinderen met het syndroom van Down, die in 1994 dat interventieprogramma volgden, werd een verbetering
aangetoond van de fijne en grove motoriek, taalontwikkeling en de algehele kwaliteit
van leven (Verrips et al., 1995).
De derde ontwikkeling is de integratie van kinderen met het syndroom van Down in
het basisonderwijs. In 1994 bezocht 20 tot 25% van de kinderen met het syndroom van
Down in de leeftijd van 4 tot 7 jaar het reguliere basisonderwijs. Bij deze kinderen werd
een verbetering in de sociale competentie vastgesteld (De Graaf & De Graaf, 1995).
Fenylketonurie (PKU) en congenitale hypothyreoïdie (CHT)
Sinds 1974 worden alle pasgeborenen gescreend op fenylketonurie (PKU) en sinds 1981
ook op congenitale hypothyreoïdie (CHT). De screening wordt uitgevoerd door het
D E EL B
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afnemen van wat capillair bloed uit de hiel (‘hielprik’). Onbehandeld leiden deze ziekten
tot een lichamelijke en een geestelijke ontwikkelingsachterstand. Door zo spoedig mogelijk na de diagnose kinderen met PKU of CHT te behandelen met respectievelijk een dieet
of met geneesmiddelen nemen hun kansen op een normale ontwikkeling sterk toe.
Het bereik van de screening is zeer hoog: in 1995 99,78%. In dat jaar werden 13
patiënten met PKU en 61 met CHT opgespoord. Aanpassingen in de methode van de
screening hebben het aantal fout-positieve uitslagen van de CHT-screening aanzienlijk
gereduceerd. (Verkerk, 1995ab). De screening op PKU en CHT werd in 1992 reeds
beoordeeld als een goed voorbeeld van zorgvuldig gestandaardiseerd bevolkingsonderzoek met een gunstige kosten/baten ratio (De Winter et al., 1992).
Nu door vroege opsporing en tijdige instelling van dieetmaatregelen kinderen met
PKU langer in leven blijven, zijn er aanwijzingen dat de zeer strenge levenslang doorgevoerde dieetmaatregelen ook zijn schaduwzijde kennen (Stemerdink, 1996; Van Spronsen, 1996). Ook zijn er aanwijzingen dat de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen die adequaat voor CHT worden behandeld achter kan blijven bij die van normale
kinderen (Derksen-Lubsen & Verkerk, 1996).
HIV-seropositiviteit en AIDS
Bij pasgeborenen die geïnfecteerd zijn met Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)
heeft zogenaamde verticale infectie (van moeder op kind) plaats gevonden. In de periode 1989-1991 zijn in de regio Amsterdam 20.000 zwangeren onderzocht op HIV-antistoffen. Van hen bleek 0,12% seropositief (Leentvaar-Kuypers et al., 1993). Van de kinderen die voor of tijdens de geboorte met HIV waren geïnfecteerd, wordt 25 - 30% ziek
in het eerste levensjaar en 14 tot 17% sterft aan AIDS. Vijftig procent van de HIV-geïnfecteerde kinderen overlijdt voor het achtste jaar (Mulder-Folkerts et al.,1995)
Op 1 oktober 1994 waren in Nederland 36 kinderen bekend met AIDS. Het aantal
seropositieve kinderen is onbekend. Van de kinderen met AIDS waren 29 onder de 13
jaar en 7 kinderen 13 tot 19 jaar. Zestien van hen waren tijdens de geboorte door de moeder geïnfecteerd (Van Oppen et al.,1995). Het werkelijke aantal kinderen met HIV/AIDS
in ons land ligt waarschijnlijk hoger.
Hepatitis B
Ook de besmetting van pasgeborenen met Hepatitis B virus vindt vrijwel altijd verticaal
plaats. Aan kinderen van moeders die draagster zijn van het Hepatitis B virus wordt in
het eerste levensjaar een immunisatie aangeboden (passieve immunisatie met immunoglobuline < 24 uur na de geboorte gevolgd door actieve immunisatie met Hepatitis Bvaccin op 3, 4, 5 en 11 maanden). In 1993 betrof het 0,41% van de zwangeren in Nederland (CBS, 1997). Hoewel enkele, vooral praktische, bezwaren kleven aan de wijze
waarop de vaccinatie en de financiering is geregeld, was er in ons land op epidemiologische gronden in 1996 geen noodzaak om over te gaan op vaccinatie op populatieniveau (Gezondheidsraad, 1996).

D EE L B

Vitamine K-afhankelijke neonatale hersenbloedingen
Bij sommige zuigelingen kan tengevolge van een tekort aan vitamine K een hersenbloeding optreden, die, indien het kind blijft leven, bijzonder ernstige restverschijnselen kan
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veroorzaken. Deze bloedingen doen zich in de eerste twee levensmaanden voor. Daarom
wordt als profylaxe voor bloedingen vitamine K aan kunstvoeding toegevoegd. Moeders
die borstvoeding geven wordt sinds 1990 geadviseerd om hun kind tot de leeftijd van
drie maanden vitamine K toe te dienen. Sinds dit advies worden dergelijke bloedingen
niet meer gevonden bij kinderen bij wie vitamine adequaat is gesuppleerd (Cornelissen
et al., 1996).
Ook deze preventieve maatregel blijkt door ouders van niet-Nederlandse afkomst
minder te worden toegepast dan door ouders van Nederlandse kinderen: van de borstgevoede zuigelingen van Turkse, Marokkaanse, Chinese en Vietnamese ouders krijgt 65%
vitamine K (Hirasing et al., 1995a).
Congenitale dysplasie van de heup
Congenitale dysplasie van de heup (CDH) is een aandoening waarbij de heupkop niet
voldoende omsloten wordt door de kom. De incidentie van CHD in Nederland wordt
geschat op 1,4 - 3,9 per 1.000 levend geborenen (Boere-Boonekamp, 1996). Uit onderzoek in Amsterdam is gebleken dat bij kinderen met Nederlandse ouders de prevalentie
van CHD bijna 8 maal zo hoog was als bij kinderen met niet-Nederlandse ouders (PauwPlomp & Van der Wal, 1994).
Als CHD tijdig wordt onderkend kan de aandoening met niet-invasieve methoden
worden gecorrigeerd (bijvoorbeeld met behulp van een spreidbroekje), waarmee veel
belastender therapie, zoals ingipsen, tractie of een operatie, in veel gevallen kan worden
voorkomen (Juttman, 1992). Het niet of te laat behandelen kan leiden tot zeer ernstige
invaliditeit op jeugdige leeftijd.
In de eerste levensweek kan CHD worden opgespoord met een voor geoefende handen betrekkelijk eenvoudig lichamelijk onderzoek. Iets meer dan driekwart van de kinderen met CHD blijkt op het consultatiebureau te kunnen worden opgespoord (BoereBoonekamp, 1996).

Ziekten en aandoeningen van de zuigeling
Gehoorstoornissen
Voor de definitie van slechthorendheid en de prevalentie daarvan wordt verwezen naar
thema-rapport I, deel B2, hoofdstuk 6.5. Hier wordt volstaan met te melden dat de incidentie van aangeboren perceptiedoofheid 1 per 1.000 levend geborenen is en dat daarvan ongeveer 40% zich bevindt onder de high risk kinderen, die op een neonatale intensive care unit zijn opgenomen.
Een ernstige gehoorstoornis, hetzij perceptief (oorzaak in het binnenoor of de hersenen), hetzij conductief (oorzaak in het middenoor) betekent een grotere handicap naarmate de aandoening later wordt gediagnosticeerd en de behandeling en begeleiding op
latere leeftijd start. Sinds de invoering in de jaren zestig van de thans vrijwel overal op
de consultatiebureaus toegepaste gehoorscreening is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen met ernstige gehoorstoornissen worden gediagnosticeerd gedaald van ongeveer 6
jaar naar 18 maanden.
Aan de huidige screening is nog een drietal problemen verbonden die om een oplosD E EL B
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sing vragen. Ten eerste is onvoldoende zicht op het vervolgtraject van kinderen na een
positieve screeningsuitslag (Burgmeijer & Blankvoort-van Leipsig, 1995; Van den
Berg-Rust, 1995). Ten tweede vindt men de gemiddelde leeftijd van 18 maanden, waarop thans de diagnose wordt gesteld en de gemiddelde leeftijd van 21 maanden, waarop
de behandeling of begeleiding start, nog te laat om optimale resultaten in de spraakverstaanbaarheid te bereiken. Het derde probleem is dat van de langdurige en recidiverende
geleidingsverliezen op de peuterleeftijd. De discussie over welke betekenis hieraan moet
worden gehecht in het licht van de spraak- en taal- en sociale ontwikkeling is nog niet
beëindigd. Afhankelijk van welk standpunt men inneemt verschillen ook de meningen
over de noodzaak, de aard en het tijdstip van therapeutisch ingrijpen. Door het beschikbaar komen van een tweetal technieken is vervroeging van het tijdstip van de gehoorscreening naar de neonatale periode technisch mogelijk. Onderzoek naar de uitvoerbaarheid op populatieniveau zal moeten uitwijzen of een van deze nieuwe technieken de
huidige gehoorscreening kan vervangen.

D EE L B

Infectieziekten waartegen stelselmatig wordt gevaccineerd
Voor alle kinderen in Nederland geldt dat zij tot hun dertiende jaar krachtens de AWBZ
gebruik kunnen maken van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarin zijn opgenomen de vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, bof, mazelen, rodehond en ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b (Hib). Buiten het RVP
worden kinderen, afhankelijk van tot welke risicogroep zij behoren, systematisch gevaccineerd tegen Hepatitis B en tegen tuberculose. Voor de wijze waarop het RVP en andere
vaccinaties bij kinderen worden uitgevoerd en de achtergronden daarvan wordt verwezen naar de literatuur (Burgmeijer & Bolscher, 1995).
Het RVP kent, afhankelijk van de soort vaccinatie, een landelijke vaccinatiegraad
van 90% of hoger. Dit percentage wordt in zijn algemeenheid voldoende geacht om de
populatie te beschermen. Niet gevaccineerde kinderen en kinderen bij wie de vaccinatie
niet tot immuniteit heeft geleid, zijn toch beschermd door de zogenaamde groepsimmuniteit. Op regionaal niveau zijn er echter gebieden aan te wijzen die een lagere vaccinatiegraad dan 90% hebben. Dit is het geval in de inmiddels goed bekende gebieden, waar
vaccinatie op min of meer grotere schaal wordt afgewezen vanuit een godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging. Ook administratieve problemen kunnen de oorzaak
zijn van een lage (geregistreerde) vaccinatiegraad (Diepenmaat & Pauw-Plomp, 1995;
Diepenmaat et al., 1997). Als kinderen door langdurige ziekte het consultatiebureau niet
kunnen bezoeken, blijkt hun vaccinatiestatus in een aantal gevallen niet optimaal te zijn
(Van der Meer & Kimpen, 1996).
Het RVP is uiterst effectief en kan dat zijn door de uitstekende acceptatie onder de
bevolking (Burgmeijer & Bolscher, 1995). Difterie komt niet meer voor, buiten en tijdens de epidemieën zijn geen gevallen van polio waargenomen onder de volledig tegen
polio gevaccineerde personen (Gezondheidsraad, 1995) en anderhalf jaar na invoering
van de Hib-vaccinatie (per 1 april 1993) werd Hib-infectie niet meer waargenomen bij
volledig gevaccineerde kinderen (Conyn-Van Spaendonck et al., 1995).
De vaccinatiegraad voor RVP-vaccinaties komt bij de Turkse, Vietnamese en Chinese kinderen overeen met die van Nederlandse kinderen, maar is onder Marokkaanse kinderen lager. Het advies om zich met BCG-vaccin tegen tuberculose te laten vaccineren

76

R IVM VTV

II JEUGD 2

blijkt bij meerdere allochtone groepen niet goed over te komen: de vaccinatiegraad is
zowel bij Turkse kinderen (45%) als bij Marokkaanse kinderen (58%) veel te laag (Hirasing et al., 1995a). Zie verder deel B, hoofdstuk 7).
Er zijn op middellange termijn (5 tot 10 jaar) uitbreidingen en wijzigingen van het
RVP te verwachten, die naar verwachting belangrijke wijzigingen zullen veroorzaken in
het morbiditeitspatroon van jonge kinderen (Rümke, 1996). Het is vrijwel zeker dat de
huidige kinkhoestcomponent vervangen zal worden door een zoganaamd ‘whole cell’
vaccin, dat ook op oudere leeftijd gegeven kan worden, waardoor de transmissie van de
ziekte ingedamd kan worden en de kinkhoestepidemieën tot het verleden kunnen gaan
behoren. Het ligt ook in de lijn der verwachtingen dat nieuwe vaccins zullen worden
geïntroduceerd waardoor ook andere vormen van meningitis dan alleen Hib-meningitis
bestreden kunnen worden.
Excessief huilen
Van de kinderen van nul tot vier maanden bezoekt 7% de huisarts in verband met excessief huilen (Tasche et al., 1993). Het meer dan drie uur per dag huilen treedt op bij 1115% van de gezonde zuigelingen in een goede voedingstoestand. Veel mogelijke oorzaken zoals voedingsallergie, darmkrampen, pijn, warmtestuwing en eenzaamheid worden
genoemd. Het is met het oog op de opbouw van de ouder-kind relatie van groot belang
dat de ouders gesteund worden in de acceptatie van het huilen en in de omgang met het
excessief huilende kind (Kruuk et al., 1993). Na de vierde levensmaand wordt het huilen
vaak minder (Vomberg et al., 1995).
Van de omvang van dit psychosociale probleem en van de wijze waarop ouders en de
jeugdgezondheidszorg hierop inspelen, zijn nog geen landelijke gegevens bekend. Uit
Amsterdams onderzoek uit 1995/1996 bleek dat prevalentiecijfers afhankelijk zijn van
sociaal-demografische kenmerken en dat er opmerkelijke verschillen bestaan tussen
autochtone en allochtone ouders in de wijze waarop met dit probleem wordt omgegaan
(Van der Wal, 1997). Inzicht in dit probleem is van belang in relatie tot kindermishandeling. In de loop van 1998 zullen de Peilingen Jeugdgezondheidszorg 1997/1998 dit in
kaart brengen voor kinderen van 0 tot circa 15 jaar (Brugman et al., 1997; Burgmeijer et
al., 1997b).

Ziekten en aandoeningen bij peuters
Bovenste luchtweginfecties en middenoorontstekingen
Met deze twee klachten wordt de huisarts het meest geconfronteerd, waarbij kinderen uit
de lagere sociaal-economische klasse en kinderen uit de grote steden de huisarts frequenter bezoeken(Van Suijlekom-Smit et al., 1995).
Stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling
Ongeveer 15 - 20% van de peuters in Nederland heeft spraak- of taalproblemen. Van 319
kinderen van 1_ tot 7 jaar met een vermoedelijk specifiek spraak- of taalprobleem die in
1992 een audiologisch centrum bezochten, bleek bij 75% dat dit geassocieerd was met
slechthorendheid en/of een ontwikkelingsachterstand (Goorhuis-Brouwer et al., 1995).
D E EL B
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Tabel 2.3: Privé-ongevallen bij kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, 1990 (Bron: Venema & Schoots, 1994).
Gevolg ongeval

(Geschat) aantal per jaar

bezoek aan de huisarts
bezoek aan de EHBO van een ziekenhuis
ziekenhuisopname
dodelijke afloop

Aantal per 100.000 kinderen

360.000
180.000
10.208
115

18.000
7.700
430
5

De vroege opsporing van spraak- en taalproblemen is recent verbeterd (Brouwers-de
Jong et al., 1996). De opsporing zal in de nabije toekomst wellicht verder verbeterd kunnen worden door de introductie van een specifiek hierop gericht screeningsinstrument
(De Ridder-Sluiter, 1990).

Ziekten en aandoeningen bij schoolkinderen
Ongevallen
Met het toenemen van de leeftijd worden ongevallen relatief belangrijker als ziekte-oorzaak. Dat geldt zowel voor ongevallen in de privésfeer als voor verkeersongevallen. In
beide klassen is het aandeel in de doodsoorzaken bij kinderen tot 14 jaar ongeveer 6%,
maar er is een groot verschil in ziekenhuisopname: 8% bij privé-ongevallen en 2% bij
verkeersongevallen (Venema, 1995). Jaarlijks bezoekt ongeveer één op de vijf kinderen
in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar de huisarts vanwege een ongeval in de privésfeer
en één op de 12 kinderen in deze leeftijdsklasse bezoekt hiervoor een EHBO van een
ziekenhuis. De omvang van het probleem is aanzienlijk, zoals tabel 2.3 laat zien (Venema & Schoots, 1994; Venema, 1995).
De plaats waar ongevallen gebeuren verandert met toenemende leeftijd. Tot vier jaar
spelen de ongevallen zich vooral binnenshuis af, daarna in toenemende mate ook daarbuiten. Ook de aard van de ongevallen in relatie tot de gevolgen verschilt per leeftijdsklasse (tabel 2.4).

Tabel 2.4: Aard van privé-ongevallen bij kinderen tot 12 jaar (Bron: Gegevens ontleend aan: Venema, 1995).
Leeftijd
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huisartsbezoek

Gevolg van het ongeval
EHBO-bezoek
ziekenhuisopname

dood

0-4 jaar

onbekend

beknelling
valongevallen

vergiftiging
valongevallen
brandwonden

verdrinking
verstikking
vergiftiging

5-11 jaar

onbekend

sportongevallen
ongevallen op
speelgelegenheden
ongevallen in en
om de school

valongevallen

verdrinking
valongevallen
verbranding
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De cijfers van andere onderzoekers bevestigen het beeld, dat de ongevalsproblematiek
bij kinderen omvangrijk is. In Amsterdams onderzoek bleek dat in 1990/1991 21% van
tweejarigen in de voorgaande 12 maanden een ongeval had gehad waarvoor medische
hulp was ingeroepen. Bij 78% vond het ongeval thuis plaats. In 1990/1991 heeft 10 tot
20% van de Amsterdamse kinderen in de leeftijd van 1-11 jaar in het voorafgaande jaar
een ongeval gehad waarvoor medische hulp was ingeroepen. Ongevallen kwamen vaker
voor bij jongens van 5 en 11 jaar dan bij meisjes van die leeftijd (Van der Wal & PauwPlomp, 1994).
In 1992 bezochten 165 kinderen de EHBO van een ziekenhuis in verband met een
bijna-verdrinking. Van hen overleden 27 kinderen (16%), van wie driekwart jonger dan
vier jaar was. De helft van de (bijna)verdrinkingen vond plaats in open water (Jaartsveld, 1995).
In verband met het waterrijke milieu van Nederland is zwemvaardigheid van de
jeugd een belangrijke factor in de preventie van verdrinkingsongevallen. De meeste kinderen behalen hun eerste zwemdiploma als ze 6 jaar zijn. In 1990 had de helft van de
kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar een zwemdiploma (Verweij, 1992). In het schooljaar 1991/1992 had 7% van de basisschoolleerlingen van 10 tot 12 jaar 7% geen zwemdiploma (Spee-van der Wekke et al., 1994a). Van de leerlingen in de leeftijd van 10 tot
15 jaar, die speciaal onderwijs volgden in 1994/1995 had 15% geen zwemdiploma.
Onder Turkse en Marokkaanse kinderen in dit onderwijstype is de zwemvaardigheid
beduidend minder: 48% van de Turkse en Marokkaanse leerlingen en 42% van de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen hebben geen zwemdiploma (Spee-van der Wekke et
al., 1996).
Jaarlijks lopen circa 20.000 kinderen onder de 14 jaar een dusdanige brandwond op
dat medische hulp nodig is. Twaalf procent van de brandwondpatiënten wordt opgenomen in één van de drie Nederlandse brandwondencentra (SIG, 1996).
In 1990 werden 2.839 kinderen van 1 tot 14 jaar na een verkeersongeval in het ziekenhuis opgenomen. Bij 46% betrof het een fietsongeval (Hirasing et al., 1994a). Van
deze kinderen had 39% zelf als fietser aan het verkeer deelgenomen. Het gebruik van
een fietshelm ter preventie van ernstig hoofdletsel is in ons land niet ingeburgerd, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland.
Jongens blijken duidelijk meer ‘accident prone’ te zijn dan meisjes. Het identificeren
van risicogroepen blijkt alleen te kunnen, en dan nog alleen voor ernstige ongevallen, op
basis van sociaal-economische status en op basis van het behoren tot een eenoudergezin.
(Boshuizen et al., 1992). Psychomotorische ontwikkelingskenmerken van peuters, met
uitzondering van ‘temperament’, blijken geen determinant voor het krijgen van een
ongeval (Steenbekkers, 1993).
Preventie van ongevallen moet vooral in de beveiliging van de fysieke omgeving van
het kind worden gezocht, zoals speelgelegenheden, scholen, buurten. Recent zijn hier
bemoedigende ontwikkelingen aan te wijzen, waarvan het effect op de ongevalsprevalentie en de ernst van de ongevallen moet worden afgewacht (Brugger et al., 1994).
Chronische aandoeningen
Ruim éénvijfde van de ouders van 4 tot 12-jarigen geven desgevraagd aan dat hun kind
één of meer chronische lichamelijke klachten of aandoeningen heeft, zoals astma,
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eczeem en hoofdpijn. De klachten waren bij 3,7% van de schoolkinderen zo ernstig, dat
zij regelmatig geneesmiddelen gebruikten of school verzuimden (Hirasing et al.,
1995b).
Van de ouders met een kind van 5 tot 6 jaar gaf 23,1% aan dat hun kind een overgevoeligheid (gehad) had. Bij bijna de helft van de kinderen ging het om voedselovergevoeligheid. Bij 39% van de kinderen met een vermeende voedselovergevoeligheid had
medisch onderzoek naar deze klacht plaats gevonden. Van de ouders met een kind met een
vermeende voedselovergevoeligheid legde 91,5% het kind voedselbeperkingen op (Van
Bockel-Geelkerken & Meulmeester, 1992). Het bereiken van consensus over criteria, diagnostiek en behandeling in 1993 zou moeten leiden tot meer betrouwbare prevalentiecijfers en tot een afname van de medische consumptie (Commissie Standaard, 1995).
Astma komt vaker voor bij kinderen met Nederlandse ouders dan kinderen met Surinaamse, Noord-Afrikaanse of Turkse ouders. In Amsterdam was in 1991/1992 bij
schoolkinderen van 5 en 11 jaar de prevalentie van astma het hoogst onder Nederlandse
kinderen (12,8%) en het laagst voor Turkse kinderen (6,2%) (Van der Wal & Rijcken,
1995). Van de kinderen met astma wordt 63% begeleid door de huisarts of een specialist.
Twintig procent van het regelmatige schoolverzuim (meer dan eens per maand) in
Nederland heeft te maken met astma. Hoewel behandeling van astma het ziekteverzuim
sterk kan verlagen, wordt één op de vijf kinderen met astma niet behandeld of begeleid
(Sanavro et al., 1997).
Tabel 2.5 toont het percentage kinderen met astma en het percentage kinderen met
ernstig astma in het schooljaar 1990/1991 (Sanavro et al., 1997). Van astma in ernstige
mate wordt gesproken als het kind meer dan 15 dagen per maand inhalatiemedicatie
gebruikt, als het één schoolweek of meer per maand verzuimt, als het kind regelmatig ‘s
nachts benauwd is of als het regelmatig benauwd is met gymnastiek.
Het percentage hyperactieve kinderen neemt af met een toename van de leeftijd. Kinderen die in ernstige mate hyperactief gedrag vertonen, hebben vaker chronische lichamelijke klachten of aandoeningen, zoals astma, eczeem, hoofdpijn en diarree). Deze kinderen
bezoeken vaker de huisarts en gebruiken meer geneesmiddelen (Aardoom et al., 1994).
Eén tot twee per duizend schoolkinderen heeft suikerziekte in een vorm die met insuline moet worden behandeld (diabetes mellitus type I) (Spee-van der Wekke et al.,
1994a). De laatste jaren ontstaat in Nederland suikerziekte op steeds jongere leeftijd. De
incidentie is vooral in de leeftijdsgroep 0 - 4 jaar sterk toegenomen. Tabel 2.6 toont de
incidentie van suikerziekte in de periodes 1988/1990 en 1993/1994 voor kinderen van 0
tot en met 4 jaar, waarbij een duidelijk geslachtsverschil te zien is (Reeser, 1996).

Tabel 2.5: Prevalentie (in %) in 1990 van astma en
ernstig astma bij kinderen van 4-12 jaar (Bron:
Sanavro et al., 1997).

Tabel 2.6: Incidentie ( per 100.000) van suikerziekte
bij kinderen van 0 tot 4 jaar in de periodes 19881990 en 1993-1994 (Bron: Reeser, 1996).

Leeftijd

N

Periode

Incidentie
jongens
meisjes

4-6 jaar
7-12 jaar

2.372
2.558

1988 - 1990
1993 - 1994

6,78
10,97

80

Percentage kinderen met
astma
ernstig astma
8,8
6,8

2,0
1,5

6,11
12,46
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Er zijn enkele chronische aandoeningen die door verbeterde behandeling en begeleiding
een sterk verbeterde prognose hebben. Een voorbeeld hiervan is cystic fibrosis (taaislijmziekte). Deze ziekte was voorheen op de kinderleeftijd vaak al dodelijk, maar de
levensverwachting is sterk verbeterd en lijders aan CF bereiken nu meestal de volwassen
leeftijd.
Emotionele en gedragsproblemen
Psychische problematiek bij kinderen en jeugdigen wordt in thema-rapport I, deel 2B,
hoofdstuk 5.7 uitvoerig beschreven. De daar gepresenteerde gegevens hebben voor het
merendeel betrekking op de problematiek, zoals die zich presenteert in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de (semi-)residentiële voorzieningen. De problematiek zoals
die zich presenteert in de jeugdgezondheidszorg is nog onvoldoende gedocumenteerd.
In de westerse wereld zou ernstige tot zware psychosociale problematiek bij 4% tot
8% van de kinderen voorkomen. Deze problematiek kan leiden tot een achterstand in de
sociale ontwikkeling van het kind en het kan de schoolloopbaan van het kind beïnvloeden. Het is te verwachten dat begeleiding van en hulpverlening aan het kind en het gezin
die op jonge leeftijd zijn gestart, de prognose voor psychisch en sociaal welbevinden van
het kind op latere leeftijd verbetert.
Pedagogische problematiek
In toenemende mate krijgt de jeugdgezondheidszorg en de kindergeneeskunde te maken
met ouders die onzeker zijn in de opvoeding van hun kind(eren). Vooral kinderen in de
leeftijdsgroep van 5 tot en met 14 jaar zijn gevoelig voor een ongunstig pedagogisch klimaat. Dit kan er mede toe leiden dat psychische stoornissen bij deze kinderen ontstaan.
Ook culturele problemen, sociaal isolement van gezinnen en een laag of juist een hoog
kindertal per gezin verhogen de kans op het ontstaan van pedagogische problemen (Hermanns, 1995).
Een ongunstig opvoedingsklimaat kan nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouders en kinderen. Omgekeerd kunnen ziekten en
aandoeningen aanleiding zijn tot opvoedingsproblemen: bijna één op de vijf ouders met
een kind van 4 tot 12 jaar dat astma heeft, in bed plast, slecht slaapt, druk of overactief
is, neerslachtig, agressief of driftig gedrag vertoont, geeft aan behoefte te hebben aan
ondersteuning bij de opvoeding (Kuijpers et al., 1996).
Ongunstige gezinsfactoren zoals echtscheiding, werkloosheid, alcoholisme en geldzorgen kunnen een negatieve invloed hebben op de opvoedingssituatie. In 1990 had 10%
van de kinderen van 1 tot 11 jaar gescheiden ouders en was 5% van hun vaders werkloos
(Peeters & Woldringh, 1993). In 10% van de Nederlandse gezinnen heeft één van beide
ouders een alcoholprobleem (Schuil et al., 1996). Vooral als de opvoedingssituatie onder
spanning staat, neemt de kans op kindermishandeling toe (Hermanns, 1995).
Zowel voor de jeugdgezondheidszorg als in de kindergeneeskunde is de (ortho-)
pedagogiek in het afgelopen decennium een onmisbare discipline geworden.
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Tabel 2.7: Gezondheidsproblemen en geneesmiddelengebruik bij kinderen in het speciaal onderwijs (SO) en
kinderen in het basisonderwijs (BaO) (Bron: Spee-van der Wekke et al., 1994ab, 1996; Brugman et al.,
1995).
Indicator van gezondheid
BaO

Leeftijd (in jaren) en onderwijsvorm
4-9
4 - 15
4 - 17
SO
BaO
SO
BaO
SO BaO
SO

6%

15%

4-6

trommelvliesbuisjes geplaatst
strabismus (scheelzien)
geneesmiddelengebruik
overgewicht
lichamelijke beperking a

12%

15%
17%
10%

22%
14%
20%

49%

a) lichamelijke beperkingen zijn gedefinieerd als langdurige of blijvende aandoeningen op het gebied van de motoriek, de
zintuigfuncties, spraak, fysieke conditie, urinelozing en ontlasting.

Gezondheidstoestand van kinderen in het speciaal onderwijs
In het schooljaar 1987/1988 bezocht 2,6% van de 4 tot 12-jarigen het speciaal onderwijs
(SO) (SCP, 1990); in het schooljaar 1994/1995 was dit percentage 4,2 (Soder & Pijl,
1996). In de Peiling Jeugdgezondheidszorg (schooljaar 1994/1995) is aangetoond dat
leerlingen in het speciaal onderwijs meer gezondheidsklachten hebben dan kinderen die
het basisonderwijs volgen Spee-van der Wekke et al., 1996) (zie tabel 2.7).

Ziekten en aandoeningen bij adolescenten
Bij adolescenten in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar die een specialist bezoeken, spelen
vaak psychische klachten, seksueel overdraagbare aandoeningen of alcohol- en drugsproblemen een rol. Daarnaast worden jongeren vooral naar de specialist verwezen voor bijziendheid, afwijkingen van het gehoororgaan, houdingsafwijkingen, aandoeningen van het
mannelijk genitaal, menstruatieklachten en de Ziekte van Pfeiffer (NVK, 1992).
De meeste ziekenhuisopnames worden in deze leeftijdsklasse veroorzaakt door verkeersongevallen.
Ondanks genoemde ziekten en aandoeningen is in vergelijking met andere levensfasen de medische consumptie van jongeren gering.
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Psychosociale klachten
Gezondheidsproblemen van psychosociale aard komen bij 5 tot 7% van de jeugdigen
van 15 - 24 jaar voor (NVK, 1992). Prevalentiecijfers lopen overigens uiteen en over een
door velen uitgesproken stijging daarvan bestaat op zijn minst de nodige twijfel (Verhulst, 1996). De gevolgde methodiek die tot het vaststellen van prevalentiecijfers leidt,
blijkt van groot belang voor de uitkomst daarvan. Zo bleek uit een onderzoek van Maarsingh dat er een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen de ‘klinische blik’ van de professional en wat door middel van een vragenlijst wordt opgespoord. In een groep 12 tot
19-jarigen werd door de schoolarts bij 19% van de jongeren een probleem van psycho-
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sociale aard vermoed. De fractie die door de vragenlijst werd opgespoord was vrijwel
even groot (20%), maar bleek voor een aanzienlijk deel niet uit dezelfde jongeren te
bestaan. De overlap betrof maar 9%. Bij 11% van de jongeren vermoedde de schoolarts
dus geen psychosociale problemen, maar gaf de vragenlijst deze wel aan. Omgekeerd
vermoedde de schoolarts bij 10% van de jongeren wel problemen, maar deze kwamen
niet uit de vragenlijst naar voren. Opvallende bevinding was verder dat 13% van de jongeren bij wie problemen werden vermoed, met niemand over de problemen wilde praten
(Maarsingh, 1996).

Gezondheidsaspecten bij alle jeugdigen
Lengtegroei als indicator van gezondheid
Lengtegroei is een graadmeter voor de algemene gezondheidstoestand van de bevolking
als geheel en van het individuele kind in het bijzonder. Binnen de jeugdgezondheidszorg
worden lengte, gewicht en hoofdomtrek vanaf de geboorte regelmatig gemeten en vergeleken met referentiewaarden in de vorm van groeidiagrammen.
Ten gevolge van de zogenaamde ‘secular trend’ moeten de referentiewaarden met
enige regelmaat worden bijgesteld. Deze trend kan gezien worden als een afspiegeling
van een verbetering van de algemene gezondheidstoestand. In Nederland is de seculaire
groeiverschuiving sinds 1955 in drie Landelijke Groeistudies letterlijk in kaart gebracht
(De Wijn & De Haas, 1960; Van Wieringen et al., 1968; Roede & Van Wieringen, 1985).
Uit de Peilingen Jeugdgezondheidszorg, die sinds 1991 onder de schooljeugd worden
gehouden (Spee-van der Wekke et al. 1994a, 1994b, 1996; Brugman et al., 1995b) en uit
regionale groeistudies (Gerver et al., 1994; Gerver & De Bruin, 1996) kan worden afgeleid dat de ‘secular trend’ mogelijk nog doorzet. In 1998 zullen nieuwe groeidiagrammen beschikbaar komen als resultaat van de vierde Landelijke Groeistudie, waarin, in
tegenstelling tot voorgaande groeistudies, ook andere biometrische gegevens worden
verzameld dan lengte en gewicht en waarbij ook kinderen van Turkse en Marokkaanse
afkomst zullen worden betrokken. Mogelijk kan vanaf 1998 ook bij deze groepen kinderen een ‘secular trend’ in beeld worden gebracht. Doordat de vierde Landelijke Groeistudie gekoppeld is aan de zo juist genoemde Peilingen Jeugdgezondheidszorg, zullen ook
relaties gelegd kunnen worden tussen groei en tal van andere variabelen (SES, voedingsgewoonten, regio, geslachtsrijping, schoolopleiding, medische consumptie e.a.).
Kindermishandeling
Kindermishandeling is niet leeftijdsgebonden, maar de aard ervan verschilt wel tussen
de leeftijdsfasen. De lichamelijke gevolgen kunnen zeer ernstig tot zelfs letaal zijn. De
impact van kindermishandeling op de psychische gezondheid kan zeer groot zijn, ook op
de langere termijn. Gelukkig is het niet een noodzakelijk gevolg en blijkt zelfs een meerderheid van de mishandelde kinderen in staat een redelijk harmonieus leven te leiden.
Dat neemt niet weg dat 30% procent van de mishandelde kinderen later als ouder hun
eigen kind ook mishandelt (Rensen, 1996).
Het aantal meldingen van (vermoeden van) kindermishandeling bij de Bureaus Vertrouwens Artsen (BVA) steeg van 5.344 via 9.807 in 1991 tot 13.946 in 1994. Dit laatste
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cijfer komt overeen met één melding per 270 kinderen (Rensen, 1996). Het voorkomen
van mishandeling bij jongeren wordt geschat op 4% (Rensen, 1996). In 1992 gaf 4% van
13 tot 14-jarige jongens en 10% van 13-14 jarige meisjes aan ongewenste seksuele ervaringen te hebben (Uphaus et al.,1995). Bij jongeren kan mishandeling zich uiten door
‘acting out’ gedrag zoals pesten, stelen, spijbelen en weglopen van huis. Ook kan mishandeling tot een negatief zelfbeeld, leerproblemen, sociaal isolement, depressies en
suïcide leiden.

2.2.2 Mortaliteit
Ziekten en aandoeningen met fatale afloop zijn in veel gevallen gebonden aan een soms
zeer beperkte leeftijdsperiode. Het effect van preventieve en curatieve interventies op de
mortaliteit van die ziekten kan daardoor alleen goed zichtbaar worden gemaakt als de
sterftemaat zich beperkt tot de betreffende leeftijdsperiode.
Uit tabel 2.8 blijkt dat de sterfte zowel bij jongens als bij meisjes van alle leeftijdsgroepen in 1994 meer dan gehalveerd is ten opzichte van 1970 en nog steeds daalt.
Perinatale sterfte
De perinatale sterfte (zie tabel 2.8), werd in 1994 vooral veroorzaakt door zuurstoftekort
voor of rond de geboorte, problemen ten gevolge van een korte zwangerschapsduur en
afwijkingen van het kind door zwangerschapscomplicaties of complicaties van de
baring. Zie ook thema-rapport I, deel 2B, hoofdstukken 15.1 en 15.2.
Zuigelingensterfte en wiegendood
De zuigelingensterfte wordt voornamelijk veroorzaakt door wiegendood, aangeboren
hart- en vaatafwijkingen en zuurstoftekort voor of rond de geboorte (CBS, 1996b). De
zuigelingensterfte is het laatste decennium verhoudingsgewijs sterk gedaald doordat het
aantal kinderen dat aan wiegendood is overleden sterk is terug gelopen. Na de campagne
ter preventie van wiegendood is het aantal kinderen dat daaraan overleed gedaald van
191 in 1986 (28% van de zuigelingensterfte in 1986) naar ongeveer 60 per jaar (17% van
de zuigelingensterfte in 1993) (CBS, 1996b). Het optreden van wiegendood hangt
samen met de aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren, waarvan slapen op de

Tabel 2.8: Kindersterfte in Nederland in 1970, 1980, 1990 en 1994, uitgesplitst naar geslacht (Bron: CBS,
1995bc).
Sterftemaat

per

1970
J

perinataal
zuigelingen
kleuters
schoolkinderen
adolescenten
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J: Jongens; M: meisjes.
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1.000
1.000
100.000
100.000
100.000

20,0
14,1
102
102
95

1980
M
17,2
11,1
77
62
40

J
12,2
9,7
64
69
82

1990
M
9,8
7,4
51
48
33

J
10,6
8,1
43
45
54

1994
M
8,6
6,1
40
35
25

J
9,4
6,3
36
35
42

M
7,7
4,9
27
28
25
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buik of op een zij, warmtestuwing door het gebruik van dekbedden, passief roken en het
gebruik van een sederend geneesmiddel het belangrijkste zijn (CBO, 1996; Van VelzenMol et al., 1997). Wiegendood komt vaker voor bij Turkse kinderen dan bij Nederlandse
kinderen (Schulpen, 1996) en komt tweemaal vaker voor in gezinnen waar gerookt
wordt dan in niet-rokende gezinnen (De Jonge et al., 1993). Sinds 1987 wordt ontraden
om zuigelingen op de buik te laten slapen. Sinds 1992 wordt slapen op de zij ontraden en
sinds 1994 wordt een dekbed, hoofdkussen of hoofdbeschermer ontraden (Burgmeijer &
De Jonge, 1995).
Er zijn opvallende verschillen in sterftecijfers aangetoond tussen Turkse en Marokkaanse zuigelingen enerzijds en Nederlandse zuigelingen anderzijds (Schulpen, 1996).
Voor details hierover wordt verwezen naar deel B, hoofdstuk 7).
Kleutersterfte
De kleutersterfte is de laatste decennia sterk gedaald door vermindering van luchtwegen maagdarminfecties en door vermindering van ongevalsletsels (NVK, 1992). In 1994
waren de belangrijkste oorzaken van kleutersterfte: kwaadaardige nieuwvormingen,
aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten, verdrinkingen en meningococceninfecties (CBS, 1996b).
De sterfte aan kindermishandeling in Nederland wordt geschat op enkele tientallen
per jaar (Schaapveld & Hirasing, 1993).
Sterfte van schoolkinderen en adolescenten
Kinderen van 5 tot 9 jaar die in 1994 overleden, stierven vooral ten gevolge van verkeersongevallen, leukemie en aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten.
De drie belangrijkste oorzaken van sterfte bij jeugdigen van 10 - 14 jaar in 1994 waren
verkeersongevallen, kwaadaardige nieuwvormingen en ziekten van het zenuwstelsel en
de zintuigen (CBS, 1996b).
De belangrijkste doodsoorzaken bij jeugdigen van 15-19 jaar in 1994 waren verkeersongevallen, kwaadaardige nieuwvormingen en zelfdoding (CBS, 1996c). In de
laatste decennia werd in de groep 15 tot 24-jarigen een daling van de totale sterfte
gezien. De sterfte door verkeersongevallen in deze groep vertoonde daarentegen een
sterke stijging. In 1993 overleden 67 jongeren van 15 tot 24 jaar in het wegverkeer, van
wie 56 als bestuurder of passagier van een bromfiets (CBS, 1995b). In 1993 overleden in
Nederland 115 jongens en 37 meisjes van 15 tot 24 jaar ten gevolge van zelfmoord, dit is
8% van de totale sterfte in die leeftijdsklasse (Schuil et al., 1996).

2.3

Determinanten van de gezondheidstoestand

De bespreking van determinanten van de gezondheidstoestand wordt beperkt tot exogene determinanten. Bij kinderen en jeugdigen wordt de gezondheidstoestand in hoge
mate bepaald door de omgeving waarin het kind opgroeit. Exogene determinanten zijn
in principe beter te beïnvloeden dan endogene en in termen van mogelijkheden tot het
behalen van gezondheidswinst interessanter.
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Evenals bij de indicatoren is een keus gemaakt die gebaseerd is op de verwachtingen
omtrent veranderingen op de middellange termijn.

Voeding
De voeding van de zuigeling
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) adviseert borstvoeding als voeding van
eerste keus voor zuigelingen. Dit is een logisch gevolg van het feit dat er voldoende
bewijs is dat borstvoeding als biologisch product beschermt tegen infecties van het
spijsverteringsstelsel, de luchtwegen, de urinewegen, de hersenvliezen en het middenoor. Daarnaast heeft borstvoeding een gunstig effect op het voorkómen van allergieën
(Boersma et al, 1996). Ook zijn er aanwijzingen dat borstvoeding de kans op het optreden van wiegendood doet verminderen (Mitchel et al., 1995).
Tegenover de onmiskenbare voordelen staat het nadeel, dat moedermelk gecontamineerd kan worden met schadelijke stoffen uit het milieu, waarvan de PCB’s en dioxinen
het belangrijkste zijn. Toch weegt dit nadeel niet op tegen de vele voordelen en de verontreiniging is niet van dien aard dat om die reden borstvoeding moet worden ontraden
(Koopman-Esseboom, 1995).
Uit de cijfers van tabel 2.9 blijkt dat de Nederlandse borstvoedingscijfers laag zijn.
De Skandinavische landen kennen veel hogere cijfers dan Nederland: in Noorwegen bijvoorbeeld meer dan 80% op de leeftijd van 3 maanden (Heiberg Endresen & Helsing,
1995). Zij hebben eenzelfde hoog niveau van volksgezondheid als Nederland. Maar zij
verschillen van Nederland in de manier waarop zij het geven van borstvoeding faciliteren, met name ook voor werkende vrouwen door middel van arbeidsvoorwaarden en
sociale voorzieningen.
Er zijn cultureel bepaalde verschillen in de attitude ten aanzien van borstvoeding. Op
de leeftijd van drie maanden krijgt 16% van de Surinaamse kinderen borstvoeding, 34%
van de Marokkaanse kinderen, 37% van de zuigelingen met Nederlandse ouders en 44%
van de Turkse zuigelingen (Van der Wal, 1995).
Ook de opleiding van de moeder speelt een rol bij de keuze van de voeding: verhoudingsgewijs geven meer hoger opgeleide moeders borstvoeding dan lager opgeleide
moeders, maar sinds 1989 geeft een toenemend aantal lager opgeleide moeders borstvoeding (Swinkels, 1995).
Tabel 2.9: Het percentage borstgevoede kinderen in Nederland op de leeftijd van drie maanden (Bronnen: zie
tabel).
Bron

1980

1981

1982

GHI, 1982-1984 a
NK, 1986-1989 a
Burgmeijer, 1993 a
Geurts, 1993 b
Swinkels, 1995 b

19,5

23,8

26,7

1983

1984

1985

1986

1987

29,4

32,5

31,1

32,0

30,7
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a) definitie borstvoeding: alle voedingen bestaan uit borstvoeding.
b) definitie borstvoeding: minimaal één voeding per etmaal bestaat uit borstvoeding.
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1990

1991 1992

30,6

26,4

41,1
44,9
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In sommige gevallen wordt geadviseerd bepaalde stoffen te suppleren, namelijk vitamine D, vitamine K, fluoride en sinds kort ook foliumzuur. De adviezen worden wisselend
opgevolgd. Zo werd in 1992 het aantal kinderen dat jaarlijks ten onrechte geen vitamine
D krijgt geschat op 75.000. Op het consultatiebureau ontvangt 14% van de ouders geen,
onvolledige of zelfs onjuiste informatie hierover (Burgmeijer, 1995b). De opvolging van
het vitamine-K-advies was vrijwel volledig. Aangezien het consultatiebureau de belangrijkste adviesbron op dit gebied blijkt te zijn en andere disciplines een ondergeschikte
rol vervullen, zou optimalisering van de advisering via het consultatiebureau tot belangrijke gezondheidswinst kunnen leiden (foliumzuursuppletie!).
Voeding van peuters en schoolkinderen
Op deze leeftijd zijn het vooral een minder goed voedingspatroon en verkeerde zuiggewoonten die oorzaak zijn van een minder goede mondgezondheid. Aan de preventie van
cariës liggen adviezen ten grondslag die opgesteld zijn door het Ivoren Kruis. Deze hebben betrekking op fluoride gebruik, poetsgedrag, voorkoming van verkeerde zuiggewoonten en tandartsbezoek. Voor wat betreft de opvolging van deze adviezen verschillen wat zuigflesgebruik betreft Nederlandse nauwelijks van allochtone kinderen.
Tandartsbezoek ligt echter hoger bij Nederlandse kinderen en zij hebben veelal een
gaver gebit (Van der Wal et al., 1996).
In het begin van de jaren zeventig had 1% van de kinderen van 6 jaar en 1% van de
12-jarigen een gaaf gebit. Dit percentage steeg tot in de jaren tachtig en is sindsdien stabiel gebleven. In 1993 had 55% van de 6-jarigen en 60% van de 12-jarige kinderen een
gaaf gebit (Truin et al., 1994). In het schooljaar 1992/1993 had van de Nederlandse,
Surinaamse en Antilliaanse kinderen 56% een gaaf gebit, tegenover 25% van de Turkse
en Marokkaanse kinderen (Gorissen et al., 1995).
Het vóórkomen van cariës in het melkgebit is sinds het begin van de jaren tachtig
onveranderd laag gebleven (Kalsbeek et al., 1995).

Roken, alcohol- en druggebruik en andere riskante leefgewoonten
Passief roken
De nadelige invloed van passief roken door zuigelingen en jonge kinderen wordt steeds duidelijker. Zo komen oorontstekingen vaker voor bij kinderen bij wie thuis gerookt wordt. De
kans op bovenste luchtweginfecties en astma is bij passief rokende zuigelingen tweemaal zo
groot. De relatie tussen passief roken en het optreden van wiegendood is in verschillende
grote onderzoeken aangetoond (Schoendorf & Kiely, 1992; Mitchell et al., 1993; Blair et al.,
1996). Het vermijden van passief roken is dan ook één van de preventieve maatregelen om
de kans op wiegendood te verkleinen (CBO, 1996; Van Velzen-Mol et al., 1997).
De omvang van het probleem is aanzienlijk: In 1992 werd 42% van zuigelingen van
8 dagen tot 14 maanden oud blootgesteld aan passief roken in de woonkamer, bij 21%
van de kinderen werd gerookt tijdens het voeden en bij 11% tijdens autoritten (Hirasing
et al., 1994b).
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Roken
Het rookgedrag door jongeren is er de laatste jaren niet op verbeterd (Jansen et al.,
1996). Vooral in de jongste leeftijdsklasse (10 tot 14 jaar) valt een verontrustende stijging te zien van het percentage kinderen dat zegt in de voorgaande 4 weken gerookt te
hebben (tabel 2.10). Meisjes doen niet onder voor jongens.
In 1966 rookten de dagelijkse rokers (circa 15% in 1984 als 1996) gemiddeld meer
sigaretten dan. Dit benadert nu weer het niveau van 1984: in 1996 rookte 32% van de
dagelijkse rokers gemiddeld meer dan 10 sigaretten per dag, tegenover 37% van de
rokers in 1984 (De Zwart et al., 1997).
Alcoholgebruik
In 1990 had 55% van 10.340 leerlingen van middelbaar onderwijs (van 11 jaar en ouder)
ooit alcohol gedronken. In 1995 was dit bij 65% van de leerlingen het geval (Vogels,
persoonlijke mededeling). Tabel 2.11 laat zien dat het percentage regelmatige drinkers
onder jongeren ouder dan 11 jaar over dezelfde periode ook is toegenomen, waarbij de
sterke stijging bij de meisjes opvalt.
Het percentage leerlingen dat zegt 5 of meer glazen te hebben gedronken bij de laatste gelegenheid is toegenomen van 28% in 1992 naar 30% in 1996. In 1984 was dit nog
slechts 12% (De Zwart et al., 1997).
Druggebruik
Er is een toename in het percentage scholieren dat soft drugs gebruikt. In 1984 was het actueel gebruik (laatste gebruik minder dan 1 maand geleden) bij jongeren tussen 12 en 18 jaar
2%, in 1988 3% , in 1992 7% en in 1996 11%. De life time prevalence (ooit gebruikt) was in
deze jaren respectievelijk 5%, 8%, 14% en 20% (Kuipers et al, 1993; De Zwart et al., 1997).
Ook het gebruik van hard drugs is toegenomen. Het gebruik van XTC onder 12-18
jarigen lag in 1992 volgens de Peilingen Jeugdgezondheidszorg op 1,3% onder jongens
en 0,6% onder meisjes. In 1996 was dit 2,9% en 1,5%. Er zijn geen gegevens uit eerdere
peilingen omdat XTC toen nog (bijna) onbekend was. Het gebruik van overige hard
drugs ligt lager. over de periode 1988-1992 zijn alleen bekend voor heroïne en cocaïne;
in die periode nam het percentage jeugdigen dat heroïne gebruikte toe van 0,3% naar
0,5% , en het cocaïnegebruik van 0,4 naar 1,1%. (Kuipers et al., 1993).

Tabel 2.10 Percentage rokende jongeren van 10-19
jaar, 1985 - 1995 (Bron: Stivoro, 1996).
Leeftijd
1985

10-12 jaar
13-14 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar

13
-
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J: Jongens; M: Meisjes
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1990

7
-

% rokers
1992

9
46

Tabel 2.11: Regelmatig alcoholgebruik (> één maal
per week) door jongeren vanaf 11 jaar in 1990 en
1995 (Bron: Vogels, persoonlijke mededeling).
Geslacht

1995
J

M

4
23
13
46

5
26
47

jongens
meisjes

Meer dan eens per week alcoholgebruik
1990
1995
44%
28%

47%
36%
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Seksueel risicogedrag
Het percentage jongeren van 12-18 jaar dat in 1995 onbeschermde seks had was onder jongens 3% en onder meisjes 9%. Hierbij is onbeschermde seks gedefinieerd als seksueel
contact zonder condoomgebruik met een seksueel ervaren partner en/of intraveneuze druggebruiker. Trendcijfers ten opzichte van 1990 zijn alleen voor de gehele groep jeugdigen
gerapporteerd (jongens en meisjes tezamen) en exclusief klas 1 en 2 en het individueel
beroepsonderwijs. Uit de vergelijking blijkt dat het percentage jeugdigen met onbeschermde seks steeg van 6 naar 10%. De oorzaak hiervan is een toegenomen seksuele activiteit,
dat wil zeggen een start op jongere leeftijd en gemiddeld meer partners. Het beschermingsgedrag (condoomgebruik) bleef gelijk, namelijk circa 40% (Brugman et al., 1995ab).
Lichamelijke (in)activiteit
Uit de Peilingen Jeugdgezondheidszorg blijkt dat in 1992 van de 12-18 jarigen 10% van
de jongens en 17% van de meisjes inactief was, waarbij inactiviteit is gedefinieerd als
minder dan 3 uur per week: fietsen van/naar school, sportles op school of sportclubs,
ongeorganiseerde sport (Spee-van der Wekke et al., 1994).
Volgens Schmikli et al. (1995), nam in de leeftijd van 5-19 jaar 47% van de jongens en
49% van de meisjes in de afgelopen 4 weken niet deel aan sport. Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Ongevallen in Nederland 1992/1993. Het aantal uren per week dat aan
sport werd besteed, bedroeg gemiddeld onder jongens en meisjes van 10-14 jaar respectievelijk gemiddeld 3 uur en 2,7 uur per week, en onder jongens en meisjes van 15-19 jaar 4 uur
en 3,5 uur per week. Ten opzichte van 1986/1987 was dit iets teruggelopen.
Volgens gegevens uit het AVO-onderzoek nam het aantal jeugdigen van 6-14 jaar dat
in het voorafgaande jaar in de vrije tijd aan sport had gedaan toe van circa 82% in 1979
naar 87% in 1991 en lag dat in 1995 ook op datzelfde niveau aan (SCP, 1996).

Fysieke omgeving
Speelgelegenheden en de school
De invloed van deze fysieke omgevingsfactor op de gezondheidstoestand werd reeds in
de paragraaf morbiditeit onder het kopje ‘ongevallen’ beschreven.
Wegverkeer
Deelname aan het wegverkeer eist op de kinderleeftijd relatief veel gewonden en doden.
Dit kwam reeds in de vorige paragrafen ter sprake.

Sociale omgeving
Kinderopvang voor zuigelingen en peuters
Het ziektepatroon van kinderen van 0 tot 2,5 jaar die een kinderdagverblijf bezoeken,
verschilt van dat van kinderen die geen kinderdagverblijf bezoeken. De eerstgenoemde
krijgen 2,5 maal vaker bovenste luchtweginfecties en 1,8 maal vaker een loopoor. Ook
de medische consumptie ligt hoger: zij bezoeken 2,2 maal zo vaak de huisarts, hebben
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vaker trommelvliesbuisjes en gebruiken drie maal zo vaak geneesmiddelen (CobbenSchoonenberg et al., 1994).
Tussen 1990 en 1992 is het percentage werkende moeders aanzienlijk toegenomen.
Bij moeders met één kind jonger dan vier jaar steeg dit percentage van 42% naar 53% en
bij moeders met meerdere kinderen, waarvan het jongste nog geen vier jaar was, van
25% naar 31% (Beker & Merens, 1994). Daarmee samenhangend is de behoefte aan kinderopvang ook toegenomen. In 1990 bezocht 67% van de kinderen van 0 tot 3 jaar een
of andere vorm van kinderopvang: een kinderdagverblijf, gastouders, een peuterspeelzaal of een oppas (Peeters & Woldringh, 1993).

Zorg en preventie
Geboorteregeling
De invloed op morbiditeit- en mortaliteitcijfers van nieuwe vruchtbaarheid bevorderende technieken, zoals in vitro fertilisatie (IVF) en eiceldonatie is in zoverre bekend, dat
het aantal meerlinggeboorten en vroeggeboorten hierdoor stijgt en de daarmee samenhangende ziekten en aandoeningen zullen toenemen.
In principe maken deze nieuwe technieken het ook mogelijk aan de kinderwens te
voldoen van vrouwen van (ver) boven de 40 jaar. Verwacht kan worden dat foetale dood
en morbiditeit van levend geboren kinderen zal toenemen als meer vrouwen boven deze
leeftijdsgrens in staat worden gesteld kinderen te krijgen. Naast deze medische overwegingen spelen bij het hanteren van een leeftijdsgrens ook de belangen van het via deze
technieken te verwekken kind een rol. Na afweging van de medische risico’s en van de
belangen van het kind, lijkt het niet gewenst IVF toe te passen boven de leeftijd van 45
tot 50 jaar (Gezondheidsraad, 1997).
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De prenatale en verloskundige zorg
De prenatale zorg, zoals wij die al decennia in Nederland kennen in een goede samenwerking tussen verloskundigen, ouder- en kindzorg (zwangerschapsgymnastiek en prenatale voorlichtingscursussen) huisartsen en obstetrici, heeft er zeker toe bijgedragen dat
nog steeds een groot aantal zwangeren er de voorkeur aan geeft om thuis te bevallen en
dat dit ook veilig kan.
Hoewel in Nederland in vergelijking met andere ontwikkelde landen nog steeds een
hoog percentage kinderen thuis wordt geboren, is dit percentage in de laatste twee
decennia sterk gedaald, zoals tabel 2.12 laat zien (Sjauw, 1995; CBS, 1997). Het aantal
‘poliklinische bevallingen’, waarbij de partus door de verloskundige in het ziekenhuis
wordt geleid en moeder en kind binnen 24 uur weer thuis zijn, is de laatste jaren sterk
gestegen.
Aan de andere kant ziet men een tendens waarbij geëxperimenteerd wordt om ook
‘risicozwangeren’ in de thuissituatie te laten volgen door de verloskundige.
Hoewel Nederland de laagste prevalentie van tienerzwangerschappen (< 20 jaar)
heeft en dientengevolge van abortussen bij tieners, blijven tienerzwangerschappen een
punt van aandacht. In 1987 werd in Nederland 0,2% van de abortussen verricht bij tieners jonger dan 15 jaar (Verbrugge, 1990). Ter vergelijking: in 1991 had in de Verenigde
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Staten 12,9% van de pasgeborenen een moeder jonger dan 20 jaar; in Nederland was dit
percentage 1,7. Tabel 2.13 toont de daling van het aantal geboorten uit moeders jongers
dan 20 jaar.
In vergelijking met een zwangerschap na het twintigste levensjaar is de kans op ziekte of overlijden van het kind bij een tienerzwangerschap groter. Bij tienerzwangerschap
treden intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte en laag geboortegewicht vaker op.
Dientengevolge is het aantal ziekenhuisopnames ook hoger dan gemiddeld. Zo was in
1987 de perinatale sterfte bij kinderen van vrouwen die bij hun eerste bevalling jonger
dan 20 jaar waren 1,4% en bij vrouwen die bij hun eerste bevalling 25 - 29 jaar waren
1,1% (Buitendijk et al., 1993).
De zorg voor de pasgeborene
De zorg voor de pasgeborene vindt na de thuisbevalling en poliklinische bevalling door
de kraamzorg plaats. De laatste jaren zijn naast de traditionele instellingen veel particuliere instellingen ontstaan, die in dit marktsegment werkzaam zijn. De kraamzorg was
een van de eerste zorgsectoren waar het persoonsgebonden budget zijn intrede heeft
gedaan. Het eerste medisch onderzoek van de pasgeborene wordt uitgevoerd door de
verloskundige of de huisarts. Afhankelijk van de pathologie van de pasgeborene vindt na
een risicobevalling opname op de afdeling neonatalogie of op een van de 11 neonatale
intensive care units plaats. Opname op zo’n afdeling betekent nogal eens overplaatsing
vanuit een perifeer ziekenhuis.
De zorg voor zuigelingen en peuters
De preventieve zorg voor kinderen tot de schoolgaande leeftijd, thans meestal Ouder- en
Kindzorg (OKZ) genoemd, wordt sinds ongeveer 100 jaar uitgevoerd door de thuiszorg
(voorheen: kruiswerk). Binnen dit systeem vindt het grootste deel van de uitvoering van
het Rijksvaccinatieprogramma plaats, worden screeningen uitgevoerd, worden kinderen
aan periodieke geneeskundige en verpleegkundige onderzoeken onderworpen en ontvangen de ouders individueel en in groepsverband voorlichting en advies. Het landelijk
zorgaanbod is in 1995 door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg vastgesteld en de
implementatie ervan is in volle gang (Burgmeijer, 1995a; Burgmeijer et al., 1997). De
effectiviteit van deze zorg staat voor sommige onderdelen buiten kijf en voor andere
moet die nog worden aangetoond (De Winter et al., 1992; Verloove-Vanhorick, 1996ab).

Tabel 2.13: Aantallen pasgeborenen in 1980 en
1993 met een moeder jonger dan 20 jaar (per 1.000
levend geborenen) (Bron: Verbrugge, 1990; CBS,
1995c).
Leeftijd van de moeder

Aantal pasgeborenen
met een jonge moeder
(per 1.000 levend geborenen)
1980
1993

Tabel 2.12: Percentage thuisbevallingen, 1970 1993 (Bron: Sjauw, 1995; CBS, 1997).
19701980 1990 1991 1992 1993
% thuisbevallingen 68,5 35,4 32,1 31,0 31,6 30,7

< 20 jaar
< 15 jaar

46,0
0,7

17,2
0,0
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Hoewel de grens tussen preventie en curatie niet scherp te trekken is, trokken kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg in de jaren zeventig en tachtig vooral gescheiden
op. Het laatste decennium is daarin met goede reden duidelijk verbetering opgetreden,
want er zijn bijzonder veel raakvlakken (Verloove-Vanhorick, 1996b).
De zorg voor kleuters, schoolkinderen en adolescenten
De preventieve zorg voor kinderen vanaf de schoolgaande leeftijd tot 19 jaar wordt sinds
het begin van deze eeuw uitgevoerd door de gemeentelijke c.q. gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD’s). De overeenkomst met de OKZ is dat ook dit een vorm
van programmatische preventie is. Het verschil is dat de zorg een meer collectief karakter draagt. De overige verschillen betreffen vooral de organisatie, financiering en verantwoordelijkheid, die overigens zorginhoudelijke consequenties kunnen hebben. Ondanks
dat ook de koepelorganisatie van de GGD’s het zorgaanbod heeft vastgesteld (Wassenaar et al., 1995) hebben deze verschillen meer dan bij de OKZ geleid tot regionale verschillen in het zorgaanbod. Het is niet bekend of en zo ja, welke gevolgen dit heeft voor
de gezondheidstoestand van de jeugd in die gebieden waar het zorgaanbod beduidend
minder omvangrijk is geworden. Het zal overigens methodologisch een bijzondere
opgave zijn van eventuele zorgverschillen de effecten op de gezondheidstoestand te
monitoren en te verklaren.
Voor wat de relatie met de kindergeneeskunde betreft geldt hetzelfde als hierboven
bij de zorg voor zuigelingen en peuters werd opgemerkt.

2.4

Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige ontwikkelingen zijn hier onderverdeeld in autonome ontwikkelingen en
mogelijke ontwikkelingen in de gezondheidstoestand als gevolg daarvan. De gevolgen
voor de gezondheidstoestand worden zo veel mogelijk geordend volgens het leeftijdperspectief (de fase in de levensloop waarin de gevolgen voor de gezondheidstoestand het
duidelijkst aantoonbaar zijn): van de nog-niet geboren foetus tot de jong-volwassene. Een
strikte scheiding is echter niet mogelijk omdat een aantal ontwikkelingen voor meerdere
leeftijdfasen consequenties hebben en de gevolgen voor de gezondheidstoestand in de
eerste levensjaren ook in de latere jeugd door kunnen werken. Alleen een aantal ontwikkelingen die relevant voor het beleid relevant lijken, wordt hierna besproken.

2.4.1 Autonome ontwikkelingen

D EE L B

Demografische ontwikkelingen
In 1994 werden bijna 200.000 kinderen in Nederland geboren (CBS, 1995a). Volgens de
bevolkingsprognose uit 1996 zal het aantal in 2000 en 2015 respectievelijk op ongeveer
188.000 en 170.000 uitkomen (CBS, 1997). Factoren die van invloed zijn op de dalende
trend van het geboortecijfer zijn de afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het feit dat vrouwen op latere leeftijd hun eerste kind krijgen. Het CBS heeft daarom de veronderstellingen over geboorte bijgesteld. Het gemiddelde kindertal voor vrou-
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wen geboren na 1975 is in de bevolkingsprognose uit 1996 gesteld op 1,7 (was in de
prognose uit 1991 nog 1,8). Het percentage vrouwen in deze generaties dat uiteindelijk
kinderloos zal blijven, is geschat op 25 (was 20). Mede hierdoor zal het aandeel jongeren in de bevolking (0-19 jarigen) dalen van 24,4% in 1994 tot 22,0% in 2015 (ontgroening). Het absolute aantal jongeren daalt met circa 70.000, van 3,76 miljoen in 1994
naar 3,69 miljoen (CBS, 1997).
Het percentage kinderen met niet-Nederlandse ouders zal in Nederland groter worden. Een proces van assimilatie is de laatste decennia in Nederland zichtbaar in het afnemende kindertal van allochtone vrouwen en in de stijging van de leeftijd waarop allochtone vrouwen hun eerste kind krijgen (Butzelaar, 1996). Het is niet uitgesloten dat
kinderen van latere generaties allochtonen langzamerhand qua gezondheidsrisico’s naar
die van autochtone Nederlandse kinderen groeien hoewel uit ervaringen uit andere landen blijkt dat het meerdere generaties - of nog langer - kan duren voordat dit volledig
bereikt is (de gezondheidstoestand van ‘zwarte’ kinderen in Amerika is nog steeds slechter dan die van ‘blanke’ kinderen (Montgomery et al., 1996)).
Macro-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Een aantal macro-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen die zich vermoedelijk ook in de toekomst zullen voortzetten, lijken relevant voor de toekomstige gezondheidstoestand van de jeugd. Zonder uitputtend te zijn worden hier genoemd de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen; de stijging van de leeftijd waarop zij hun eerste
kind krijgen, de toename van inkomensachterstanden die ook veel kinderen treft; de toename van de verkeersdrukte, ontwikkelingen in de leefstijl van volwassenen (bijvoorbeeld de toename van het aantal rokers onder vrouwen) en ontwikkelingen in beleid in
andere sectoren, zoals het onderwijs (‘Weer samen naar School’).
Medisch-technologische ontwikkelingen
Er zijn diverse medisch-technologische ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de
toekomstige gezondheidstoestand van de jeugd. Hierbij moet gedacht worden aan de
verwachte toename van fertiliteitsbevorderende technieken en verdere technologische
ontwikkelingen in de zorg voor te vroeg en/of te klein geboren kinderen en voor kinderen met een levensbedreigende ziekte (bijvoorbeeld leukemie) of chronische aandoening
(bijvoorbeeld jeugdreuma en cystic fibrosis).
Verder kan gedacht worden aan vervolmaking van erfelijkheidsonderzoek en prenatale diagnostiek, de verbetering van bestaande preventieprogramma’s (bijvoorbeeld foliumzuurcampagne), verbetering en uitbreiding van de vaccinatiestrategie (hepatitis-B
programma, influenza-vaccinatie, Rijksvaccinatieprogramma), verbetering van bestaande screeningsmethoden (bijvoorbeeld gehoorscreening bij zuigelingen), en aan de
mogelijke invoering van nieuwe screeningsmethoden (bijvoorbeeld adrenogenitaalsyndroom en - op nog verdere termijn - coeliakie).
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2.4.2 Mogelijke gevolgen voor de gezondheidstoestand
Pasgeborenen, zuigelingen en peuters
Toename van kinderen met een handicap
Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zal de leeftijd waarop zij hun eerste kind krijgen, hoger worden. Waarschijnlijk zal dit leiden tot een toename in het
gebruik van fertiliteitsbevorderende technieken, hetgeen weer leidt tot een toename van
het percentage meerlingen en vroeggeboorten. Te vroeg en te klein geboren kinderen
hebben vaker dan andere pasgeborenen gezondheidsproblemen na de geboorte. Er is in
het laatste decennium een daling in sterfte bij deze kinderen opgetreden, terwijl het percentage kinderen onder hen met een handicap stabiel blijft. Dit resulteert in een absolute
toename van kinderen met handicaps (spasticiteit en leer- en gedragsproblemen).
Afname van aangeboren afwijkingen
Door verdere vervolmaking van het erfelijkheids- en prenataal onderzoek en verbetering
van erfelijkheidsadvisering zal, mede door de eventueel daarop volgende zwangerschapsonderbreking, het aantal kinderen dat met een aangeboren afwijking wordt geboren, afnemen. Om welke aangeboren afwijkingen dit specifiek zal gaan en om welke
aantallen is echter niet te voorspellen. Evenmin valt te voorspellen wat per saldo het
effect zal zijn van deze ontwikkeling en de ontwikkeling die in de vorige alinea werd
besproken. Door voortzetting en verbetering van de foliumzuurcampagne kan het aantal
kinderen dat geboren wordt met een neuraalbuis-defect, met 60-70% verminderen (voor
meer details zie thema-rapport IV, deel B, hoofdstuk 4.2).
Verdere afname van wiegendood
Nu de buikligging als risicofactor voor wiegendood minder actueel is geworden, omdat
de Nederlandse ouders massaal overgegaan zijn op rugligging als slaaphouding voor de
zuigeling, worden andere risicofactoren relatief belangrijker. Sinds eind 1992 wordt het
gebruik van dekbedden ontraden. Het gebruik van dekbedden bij kinderen in de leeftijd
van 0 tot 9 maanden daalde daardoor van 84,8% in 1992 (Burgmeijer & De Jonge, 1993)
via 77% in 1994 (Burgmeijer & De Jonge, 1994) tot 36,6% in 1996 (Burgmeijer, persoonlijke mededeling). Thans treedt het passief roken als voornaamste risicofactor op de
voorgrond. Verwacht mag worden dat volledig terugdringen van passief roken het aantal
gevallen van wiegendood ruimschoots kan halveren (Blair et al., 1996).
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Afname van morbiditeit en mortaliteit van infectieziekten
Door wijziging van de vaccinatiestrategie, het beschikbaar komen van nieuwe vaccins
en de verbetering van bestaande vaccins kunnen binnen enkele jaren de gevallen van
meningitis en kinkhoest dalen. De kinkhoestepidemie van 1996/1997 heeft nog eens
extra de aandacht gevestigd op het feit dat op het gebied van infectieziektenbestrijding
nog veel winst te behalen valt. De Gezondheidsraad adviseert dan ook het kinkhoestvaccin te verbeteren en de waarde van de invoering van een vaccinatie met acellulair kinkhoestvaccin op de leeftijd van 4 jaar te onderzoeken (Gezondheidsraad, 1997).

94

R IVM VTV

II JEUGD 2

Door verbetering van het bestaande screeningsprogramma op Hepatitis B kan het aantal
kinderen dat Hepatis B krijgt, afnemen. Op dit moment wordt slechts 55% van de in aanmerking komende kinderen volledig gevaccineerd (Grosheide & Klokman-Houweling,
1993). De verbeteringsmogelijkheden van het Hepatitis B screeningsprogramma liggen
niet in het invoeren van een vaccinatie op populatieniveau (Gezondheidsraad, 1996),
maar in het optimaliseren van voorlichting, procedures en logistiek (Grosheide et al.,
1993).
Verbetering van de opsporing van gehoorstoornissen
Vóór 1965 werden kinderen met perceptief gehoorverlies pas op de schoolleeftijd (6
jaar) ontdekt. Door de vrijwel volledige implementatie van de gehoorscreening volgens
de Ewing-methode op de leeftijd van 9 maanden (thans in de geautomatiseerde vorm als
de Compacte Amsterdamse Pediatrische Audiometrische Screening, CAPAS) is die leeftijd gedaald naar ongeveer 18 maanden. Voor een optimale begeleiding van gehoorgestoorde kinderen is dit echter nog te laat. Bij deze kinderen zou de communicatieve en
sociale ontwikkeling nog beter kunnen verlopen als de begeleiding veel eerder zou kunnen starten, bij voorkeur uiterlijk op de leeftijd van 3 maanden (Joint Committee, 1994).
Er zijn vele methoden bekend om gehoorscreening bij (jonge) kinderen uit te voeren
(Oudesluys-Murphy et al., 1996). Twee daarvan kunnen als screeningsinstrument in de
eerste levensweek worden gebruikt. Het betreft de auditory brainstem response-techniek
(ABR) en de oto-akoustische emissie-techniek (OAE). In Nederland is op beperkte schaal
met beide methodes ervaring opgedaan (Van Straaten et al., 1996; Harlaar & OudesluysMurphy, 1997; Van Zanten et al., 1995). Een vergelijkend onderzoek naar de verdiensten
van beide methodes als screeningsinstrument voor de totale populatie zal binnenkort
worden uitgevoerd en de resultaten daarvan zullen binnen enkele jaren leiden tot een
beslissing over het al of niet invoeren van een neonatale gehoorscreening in Nederland.
Afname van enkele andere ziekten
Ook enkele andere ziekten die onder pasgeboren, zuigelingen of peuters voorkomen,
kunnen in de toekomst afnemen. Voorbeelden zijn rachitis (engelse ziekte), adrenogenitaal syndroom (overproductie van mannelijke hormonen) en coeliakie spijsverteringsstoornis als gevolg van allergie voor gluten). Bij de preventie van rachitis speelt vitamine D een belangrijke rol. Aanbevolen wordt om bij borstgevoede kinderen en kinderen
met een gekleurde huidskleur dit vitamine te suppleren. Onder Turken en Marokkanen
wordt meer borstvoeding gegeven dan onder Nederlanders (Van der Wal, 1995). Deze
kinderen lopen dus een extra risico. De voorlichting over het suppleren van vitamines op
de consultatiebureaus is voor verbetering vatbaar (Burgmeijer, 1995b). Protocollair werken in de jeugdgezondheidszorg lijkt hier een even simpele als effectieve oplossing ter
verbetering.
Het is niet uitgesloten dat over een aantal jaren screening op adrenogenitaal syndroom bij pasgeborenen wordt ingevoerd als uit het proefproject dat binnenkort start,
blijkt dat dit op populatieniveau uitvoerbaar is en een gunstige kosten/baten- en kosten/effectiviteitsratio heeft. Er wordt nu vanuit gegaan dat circa 1 op 12.000 kinderen dit
syndroom heeft en dat circa 5 sterfgevallen per jaar kunnen worden voorkomen evenals
het vervroegd in de puberteit komen bij een groter aantal kinderen (Cutfeld & Webster,
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1995). Ook screening op coeliakie (op de peuter-/kleuterleeftijd) komt in het verschiet
door het beschikbaar komen van geschikte screeningsmethoden, zij het dat nog nagegaan moet worden in hoeverre de míldere vormen van coeliakie, die met name opgespoord kunnen worden met behulp van screening, baat hebben van behandeling (Catassl
et al., 1994).

Schoolkinderen, kinderen in het speciaal onderwijs en adolescenten
Mogelijke toename van gezondheidsrisico’s als gevolg van ‘Weer samen naar school’
Recent is aangetoond dat kinderen in het speciaal onderwijs meer gezondheidsproblemen hebben dan kinderen die het regulier onderwijs volgen (Spee-Van der Wekke et al.,
1996). In het kader van ‘Weer samen naar School’ zullen kinderen die nu het speciaal
onderwijs volgen, in de toekomst (met extra aandacht) het reguliere basisonderwijs gaan
bezoeken. In de afgelopen jaren zijn veel afdelingen Jeugdgezondheidszorg van de
GGD minder individueel en meer collectief de preventieve gezondheidszorg gaan uitvoeren. De kinderen die meer kans op gezondheidsproblemen hebben (zoals kinderen in
het speciaal onderwijs), zullen daardoor in de nabije toekomst minder gemakkelijk met
specifiek op hen toegesneden preventieprogramma’s benaderd kunnen worden.
Stijging van het aantal ongevallen
De komende jaren zal het verkeer in de dorpen en steden van Nederland drukker worden,
met de kans op een toename van verkeersongevallen bij schoolkinderen en adolescenten.
Toename van riskante leefgewoonten onder jongeren
De afgelopen jaren is het roken, het gebruik van soft- en harddrugs, het overmatig
drankgebruik en het seksueel risicogedrag onder jongeren toegenomen. Er zijn geen
aanwijzingen hoe deze trend de komende jaren zich zal ontwikkelen. Een daling zal niet
vanzelf plaatsvinden.

Alle leeftijdsklassen onder jeugdigen
Stijging van het risico op gezondheidsschade door toename van het aantal rokers
Het percentage rokende jongeren neemt toe. Naar verwachting zal dit ook leiden tot een
toename van rokende zwangeren over enkele jaren, wat zowel voor de persoon zelf als
voor de vrucht ernstige gezondheidsschade opleveren. Stijging van het aantal rokers
leidt tevens tot meer kinderen die passief roken. Dientengevolge zou een toename van
infecties, astma en wiegendood mogen worden verwacht.
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Toename van enkele chronische ziekten
Als gevolg van medisch-technologische ontwikkelingen zullen enkele levensbedreigende kinderziekten zoals leukemie, cystic fybrosis (taaislijmziekte) en thalassemie (zeldzame vorm van bloedarmoede) dit levensbedreigende karakter (verder) verliezen. Dit
zal leiden tot een toename van het aantal kinderen dat deze ziekte overleeft, maar wel

96

R IVM VTV

II JEUGD 2

een langdurige, vaak intensieve behandeling nodig heeft. Ook enkele andere niet of minder levensbedreigende kinderziekten, zoals suikerziekte, astma en constitutioneel
eczeem, zullen mogelijk toenemen als de trend uit het verleden zich doorzet. Daarbij
spelen ook andere oorzaken een rol, zoals bij astma een meer vroegtijdige opsporing en
een toegenomen gevoeligheid voor allergische stoffen.
Toenemende nadruk op psychische gezondheid
Hoewel uit epidemiologisch onderzoek niet blijkt dat het aantal kinderen met psychische
problemen toeneemt, bestaat bij zorgverleners de indruk dat de ernst ervan en het beroep
op de zorg in verband met opvoedings- en psychische problemen wel toenemen.

2.5

De betekenis voor het beleid

Beleidsvoorbereiding
De genoemde ontwikkelingen in paragraaf 2.4 vragen alle speciale aandacht voor het
beleid. Enkele ontwikkelingen worden hierna extra toegelicht:
Terugdringen van de toename van vroeggeboorte en meerlingzwangerschap
In Zweden is sinds de invoering in de jaren zeventig van ruime mogelijkheden voor
zwanger- en ouderschapsverlof de leeftijd waarop vrouwen hun kinderen krijgen, gestabiliseerd op 26 jaar. Uitbreiding van de capaciteit van kinderopvang en verruiming van
het zwangerschaps- en ouderschapsverlof lijken belangrijke manieren om een steeds
verdere stijging van vroeggeboorte en meerlingzwangerschap in Nederland te voorkomen (Te Velde, 1991).
Terugdringing van het aantal verkeersongevallen en verdrinkingen
Uit gegevens van andere landen blijkt dat 90% van de dodelijke fietsongevallen bij
schoolkinderen te voorkomen is als zij ten tijde van het ongeval een fietshelm dragen
(Morris et al., 1991). Door het propageren van het gebruik van een fietshelm zou eenzelfde effect in ons land bereikt kunnen worden.
De helft van de verdrinkingen gebeurt in open water. Veel kinderen (vooral allochtone) die basis- of speciaal onderwijs volgen, hebben geen zwemdiploma. Het opzetten
van goed gemeentelijk beleid gericht op het beveiligen van open water met daarnaast
extra aandacht voor de zwemvaardigheid voor leerlingen op scholen voor speciaal
onderwijs kan het aantal verdrinkingen verminderen.
Terugdringen van riskante leefgewoonten onder jongeren
Bij het opzetten van campagnes die tot doel hebben het rookgedrag van jeugdigen te
beïnvloeden, zal rekening gehouden moeten worden met de stijging van rokende jongeren rond het twaalfde jaar. Als projecten worden aangewend om het roken door jongeren
te ontmoedigen, zal dit al vroeg in het basisonderwijs plaats moeten vinden. Dit omdat
rond de leeftijd van 13 jaar een sterke stijging van het percentage rokers optreedt
(Stivoro, 1996).
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De recent geconstateerde (verdere) toename van overmatig alcoholgebruik, soft en hardruggebruik en seksueel risicogedrag onder jongeren vereisen vermoedelijk een andere
aanpak van de huidige gezondheidsbevorderingsprogramma’s. In thema-rapport IV, deel
B, hoofdstuk 1 wordt er op gewezen dat een integrale aanpak op scholen, die gericht is
op de diverse leefgewoonten tezamen, meer succes kan hebben dan interventies die
gericht zijn op de afzonderlijke leefgewoonten.
Speciale aandacht voor kinderen in de grote steden
Kinderen in grote steden zijn wat hun gezondheid betreft slechter af dan het gemiddelde
Nederlandse kind. Zo is in Amsterdam de zuigelingen- en perinatale sterfte hoger dan
gemiddeld, vinden er meer ziekenhuisbevallingen plaats, is de kans op een verkeersongeval voor jonge kinderen twee maal zo hoog, verhuizen kinderen meer dan gemiddeld,
groeien ze vaker in een eenoudergezin op, en lopen ze een hogere kans in het buitenland
te overlijden door oorzaken die veelal voorkomen hadden kunnen worden (Van der
Steenhoven, 1996). De verschillen in gezondheidstoestand tussen Nederlandse en
allochtone kinderen zijn overtuigend aangetoond (Reijneveld, 1995; Van der Wal, 1997;
zie ook deel B, hoofdstuk 7).

Informatievoorziening
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Hoewel de gezondheidstoestand van de jongeren in Nederland goed is, zijn de trends met
betrekking tot de prevalentie van ongezonde leefgewoonten ongunstig. Onderzoek waarom jongeren door de gangbare programma’s onvoldoende worden bereikt en naar nieuwe
effectievere methoden is hier geboden (zie ook thema-rapport IV, deel B, hoofdstuk 1).
Bij monitoring van verschillen in gezondheidstoestand en gezondheidsrisico’s en
onderzoek naar de verklaring ervan en naar interventiemogelijkheden om deze verschillen te verkleinen dient extra aandacht uit te gaan naar (potentiële) achterstandsgroepen
in gezondheid onder jongeren zoals kinderen uit lage sociaal-economische milieus, kinderen in problematische opvoedingssituaties, allochtone kinderen, minderjarige asielzoekers, zwerfjongeren en voortijdig schoolverlaters. Over de gezondheidstoestand van
de circa 115.000 voortijdig schoolverlaters (jaarlijks ca. 32.000) zijn geen onderzoekspublicaties gevonden. Deze lacune zou opgevuld moeten worden.
Mede als gevolg van ‘Weer samen naar School’ zullen de kinderen die niet langer
naar het speciaal onderwijs gaan maar wel meer kans op gezondheidsproblemen hebben,
in de nabije toekomst minder gemakkelijk met specifiek op hen toegesneden preventieprogramma’s benaderd kunnen worden. De gevolgen hiervan dienen geëvalueerd te
worden.
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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
OUDEREN

A.M. Pot, D.J.H. Deeg

3.1

Inleiding

Ouderen vormen een aparte doelgroep wanneer het om gezondheid gaat. De reden ligt in
het bijzondere karakter van de gezondheidsproblemen en de complexe interacties die bij
het ouder worden plaatsvinden tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren
(Deeg, 1996). Met de leeftijd veranderen het belang van deze factoren en hun onderlinge
verhouding. Rond hun 55ste jaar nemen veel ouderen bijvoorbeeld nog deel aan het
arbeidsproces. Zij zijn maatschappelijk actief en lichamelijk relatief gezond. Met het
toenemen van de leeftijd gaat men zich voorbereiden op pensionering of men treedt vervroegd uit. De maatschappelijke betrokkenheid neemt langzamerhand af. De plaats die
gezondheidsproblemen innemen wordt groter, en speelt op den duur vaak een overheersende rol. Leeftijd heeft van alle sociaal-demografische kenmerken de grootste samenhang met de gezondheidstoestand en geeft de grootste gezondheidsverschillen te zien
(zie deel B, hoofdstuk 1).
Vraagstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige gezondheidstoestand van ouderen in Nederland, de
trends hierin in het verleden, de determinanten ervan, verwachtingen voor de toekomst
en de betekenis voor het beleid (zie ook deel B, introductie). De beschrijving wordt
gestructureerd vanuit een levensfasenperspectief. In paragraaf 3.5 wordt kort ingegaan
op enkele bijzonder kwetsbare groepen onder ouderen.
Het antwoord op de vraag welke bevolkingsgroep als ‘ouderen’ te beschouwen is,
waar ‘oud zijn’ begint en waar ‘veroudering’ kan zeer uiteenlopen (Deeg, 1996). Op
pragmatische gronden en naar algemeen gebruik in Nederland worden in deze bijdrage
alle personen van 55 jaar en ouder als ouderen beschouwd. Op basis van de veranderingen die zich voordoen op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied, worden binnen deze
totale groep vier deelgroepen naar leeftijd onderscheiden:
• ouderen in de leeftijdsklasse 55-64 jaar, bij wie vaak nog sprake is van deelname aan
het arbeidsproces en bij wie voorbereiding op de pensionering of vervroegde pensionering een rol speelt. Gezondheidsproblemen komen in deze leeftijdsklasse vooral
voor bij niet-meer werkenden.
• ouderen in de leeftijdsklasse 65-74 jaar, bij wie het betaald-productieve leven is
beëindigd, maar van wie de gezondheidstoestand in het algemeen nog betrekkelijk
goed is.
• ouderen in de leeftijdsklasse 75-84 jaar, die de gevolgen van veroudering gaan ervaren door een afnemende gezondheid.
• ouderen van 85 jaar en ouder, de zogenaamde ‘oudste-ouderen’, de ‘overlevenden’,
gekenmerkt door in het algemeen complexe gezondheidsproblemen.
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Aanpak
Voor dit hoofdstuk is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar gegevens over de gezondheidstoestand van ouderen in Nederland. Daarvoor is met name gezocht in specifieke
literatuur over ouderen, gebaseerd op gegevens over de periode 1987-1997. Daarnaast is
gebruik gemaakt van de literatuur over de gezondheidstoestand van de algemene bevolking en van gedetailleerde gegevens uit VTV-97, met name uit thema-rapport I. Uiteraard zijn veel gegevens over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking en
over het voorkomen van ziekten en aandoeningen en determinanten daarvan in VTV-97
uitgesplitst naar leeftijd, zodat ouderen als groep daar ook aan bod komen. Deze gegevens zijn hier geïntegreerd om de gezondheidstoestand van ouderen meer reliëf te
geven.
Voor de beschrijving van de ervaren gezondheid, beperkingen en handicaps zijn de
resultaten van de CBS-Gezondheidsenquête 1994 als uitgangspunt genomen. Voor ziekten en aandoeningen wordt gebruik gemaakt van gegevens uit huisartsen- en andere
zorgregistraties (zie thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 2). Het nadeel van deze gegevensbestanden is echter dat ze niet specifiek op ouderen gericht zijn, waardoor het aantal
onderzochte ouderen relatief klein is. Door dit kleine aantal kan bovendien niet altijd
een betrouwbaar beeld geschetst worden van de oudste leeftijdsklasse (85+). Daarnaast
zijn in de huisartsenregistraties geen gegevens over verpleeghuisbewoners beschikbaar
en zijn bewoners van verzorgingshuizen soms ondervertegenwoordigd. Door dit alles
ontstaat een te gunstig beeld van de gezondheidstoestand van ouderen, vooral in de
hogere leeftijdsklassen (75+).
De resultaten van deze registraties worden in dit hoofdstuk daarom voor wat betreft
ziekten en aandoeningen aangevuld met die van vier recente grootschalige bevolkingsonderzoeken onder ouderen (N>1.000): ‘Longitudinal Aging Study Amsterdam’
(LASA), het ‘Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen’ (ERGO)-onderzoek, ‘Groningen Longitudinal Aging Study’ (GLAS) en het Leidse 85-plus onderzoek, zodat een
meer genuanceerd beeld kan worden geschetst.

3.2

Gezondheidstoestand van ouderen:
huidige situatie

D EE L B

Hieronder volgt een bespreking van diverse gezondheidsindicatoren, waarbij de onderscheiden leeftijdsklassen worden vergeleken. Allereerst wordt nader ingegaan op het
functioneren en de kwaliteit van leven van mannen en vrouwen, indicatoren die voor
ouderen van groter belang kunnen zijn dan specifieke aandoeningen (Guralnik et al.,
1989; Ikegami, 1995). Daarna worden de vijf meest voorkomende aandoeningen en de
drie aandoeningen met het hoogste aantal nieuwe gevallen per jaar besproken. Tenslotte
worden de vijf belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdsklasse en de (on)gezonde
levensverwachting voor ouderen van verschillende leeftijden beschreven. Voor de leeftijdsklasse van 85-plussers zijn alleen over doodsoorzaken voldoende gegevens aanwezig.
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Ervaren gezondheid
In Figuur 3.1 is de ervaren gezondheidstoestand weergegeven, gebaseerd op gegevens
uit de CBS-Gezondheidsenquête tot 85 jaar.
Ruim twee derde van de mannen en vrouwen in de leeftijdsklasse van 55-64 jaar
beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed. Voor mannen is dit aandeel in de leeftijdsklasse van 65-74 jaar kleiner, maar in de leeftijdsklasse van 75-84 jaar is het weer
vrijwel gelijk aan twee derde. Het percentage vrouwen dat de eigen gezondheid als
(zeer) goed beoordeelt is in beide hogere leeftijdsklassen lager dan in de leeftijdsklasse
van 55-64 jaar. In de leeftijdsklasse 75-84 jaar is er een aanzienlijk verschil in het percentage mannen en vrouwen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt (66%
versus 54%).

Lichamelijke beperkingen en handicaps
Om een beeld te vormen van langdurige lichamelijke beperkingen zijn in de CBSGezondheidsenquête 1994 twee maten opgenomen: de OESO-indicator en ADL-index
(zie figuren 3.2 en 3.3). De OESO-indicator is gebaseerd op acht vragen naar beperkingen in horen, zien, bijten en kauwen, dragen van boodschappen, bukken en lopen. De
ADL-index is gebaseerd op tien vragen naar beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten en drinken, in- en uit bed stappen, aan- en uitkleden, zich wassen; zich binnens- en buitenshuis kunnen verplaatsen en traplopen. De OESO-indicator
meet minder ernstige beperkingen dan de ADL-indicator en levert daardoor hogere per-
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Figuur 3.1: Ervaren gezondheid van ouderen naar leeftijd en geslacht a (Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1994; gegevens bewerkt door RIVM).
a) gestandaardiseerd naar de bevolking van 1994.
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Figuur 3.2: OESO-indicator, percentage personen met beperkingen naar ernstniveau a,b,c
(Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1994; gegevens bewerkt door RIVM).

a) gestandaardiseerd naar de bevolking van 1994.
b) beperkte versie: zeven items, minus ‘bijten en kauwen’.
c) zonder moeite: alle handelingen zonder moeite; andere categorieën: één of meer handelingen met moeite, etcetera.
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Figuur 3.3: ADL-indicator, percentage personen met beperkingen naar ernstniveau a,b,c
(Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1994; gegevens bewerkt door RIVM).
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a) gestandaardiseerd naar de bevolking van 1994.
b) ADL: 10 item-versie.
c) zonder moeite: alle handelingen zonder moeite; andere categorieën: één of meer handelingen met moeite, etcetera.
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centages personen met beperkingen op. Voor achtergrondinformatie over beide maten,
zie thema-rapport 1, deel B1, hoofdstuk 2; Stoevelaar & Harteloh, 1993).
Uit de figuren 3.2 en 3.3 blijkt dat het percentage ouderen met lichamelijke beperkingen toeneemt met de leeftijd zowel voor mannen als voor vrouwen. Het percentage
vrouwen met lichamelijke beperkingen is vanaf 65 jaar hoger dan het percentage mannen zonder beperkingen (zie ook Kempen, 1996).
Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt groter met de leeftijd. Meer dan de
helft van de vrouwen in de leeftijdsklasse 75-84 jaar kan één of meer handelingen gemeten met de OESO-indicator - niet verrichten. Dat geldt slechts voor eenderde van
de mannen in deze leeftijdsklasse.
Over het voorkomen van handicaps (de ‘maatschappelijke’ gevolgen van ziekten)
zijn alleen globale gegevens beschikbaar uit de CBS-gezondheidsenquête. Daarin wordt
ook een algemene vraag gesteld of men een chronische ziekte heeft en zo ja, of men als
gevolg daarvan een beperking of handicap ondervindt. De resultaten zijn weergegeven
in figuur 3.4.
Uit figuur 3.4 blijkt dat het percentage personen dat bij voortduring belemmeringen
ervaart als gevolg van een chronische aandoening, toeneemt met de leeftijd. Bij vrouwen
is dit duidelijker dan bij mannen. Vooral in de leeftijdsklasse 75-84 jaar is een verschil
waar te nemen: vrouwen in deze leeftijdsklasse hebben vaker een chronische aandoening en voelen zich bovendien vaker voortdurend belemmerd als gevolg daarvan dan
mannen.
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Figuur 3.4: Percentage ouderen met één of meer aandoeningen die belemmeringen ondervinden,
en percentage ouderen zónder aandoeningen a (Bron: CBS-Gezondheidsenquête 1994; gegevens
bewerkt door RIVM).
a) gestandaardiseerd naar de bevolking van 1994.
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Ziekten en aandoeningen
Prevalentie van somatische aandoeningen
In de inleiding werd een algemeen perspectief geschetst van een overheersend worden
van gezondheidsproblemen met het ouder worden, met name onder de alleroudsten. Op
grond van de prevalenties van ziekten, is een nuancering van dit perspectief op zijn
plaats. Deze nuanceringen geven aan dat ouderen wat betreft gezondheidstoestand een
heterogene groep vormen. Allereerst blijven niet alle ziekten toenemen met het ouder
worden. De prevalentie van coronaire hartziekten is bijvoorbeeld juist lager in de allerhoogste leeftijdsklassen. Er zijn bovendien sekse-verschillen. De prevalentie van
depressie bijvoorbeeld, neemt bij vrouwen toe met het ouder worden, terwijl bij mannen
geen duidelijk verband met leeftijd wordt gevonden. Ten derde heeft een minderheid
van de ‘oudste’ ouderen helemaal geen gezondheidsproblemen.
Tabel 3.1 vermeldt de top-vijf van meest voorkomende ziekten en aandoeningen voor
verschillende leeftijdsklassen onder ouderen, apart voor mannen en vrouwen. In tegenstelling tot VTV-93 zijn deze top-vijf lijsten uitsluitend gebaseerd op zorgregistraties
(met name huisartspraktijken) en niet op epidemiologisch bevolkingsonderzoek.

Tabel 3.1: De vijf in VTV geselecteerde ziekten en aandoeningen met de hoogste prevalentie per 1.000 personen onder verschillende leeftijdsklassen van ouderen a, b, c (Bronnen: diverse zorgregistraties: zie thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 2)
Prevalentie per
1.000 personen

Prevalentie per
1.000 personen

Mannen 55-64
1 slechthorendheid
2 chronische bronchitis
3 dorsopathieën
4 artrose
5 coronaire hartziekten

59
48
39
37
34

Vrouwen 55-64
1 artrose
2 slechthorendheid
3 dorsopathieën
4 suikerziekte
5 borstkanker

67
36
38
39
22

Mannen 65-74
1 slechthorendheid
2 chronische bronchitis
3 coronaire hartziekten
4 artrose
5 suikerziekte

137
106
64
64
60

Vrouwen 65-74
1 artrose
2 slechthorendheid
3 suikerziekte
4 dorsopathieën
5 staar

132
79
74
52
44

Mannen 75+
1 slechthorendheid
2 chronische bronchitis
3 staar
4 artrose
5 suikerziekte

246
160
108
96
77

Vrouwen 75+
1 artrose
2 slechthorendheid
3 staar
4 suikerziekte
5 hartfalen

217
188
167
98
71

D EE L B

a) gestandaardiseerd naar de bevolking in 1994.
b) op basis van epidemiologische onderzoeken zou onder vrouwen van 55-64 jaar depressie in engere zin op de vijfde plaats
komen (prevalentie: 29 per 1.000 personen; bron: Nemesis-onderzoek);
c) op basis van epidemiologische onderzoeken zou zowel onder mannen als vrouwen van 75 jaar en ouder dementie op de
derde plaats komen (prevalentie respectievelijk 131 en 181 per 1.000 personen; bron: ERGO-onderzoek).
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Bij mannen ouder dan 55 jaar zijn de vijf meest voorkomende ziekten en aandoeningen:
slechthorendheid, chronische bronchitis (inclusief emfyseem), artrose, coronaire hartziekten en suikerziekte. Bij vrouwen zijn dat artrose, slechthorendheid, suikerziekte,
staar en dorsopathieën (aandoeningen van de rug). Hieronder worden deze gegevens uit
zorgregistraties voor elk van de aandoeningen vergeleken met gegevens uit epidemiologisch onderzoek.
Artrose neemt een prominente plaats in bij ouderen. Deze aandoening komt bij vrouwen in alle leeftijdsklassen het meest frequent voor en staat bij mannen op de vierde
plaats. Bij een toenemende leeftijd vindt een aanzienlijke stijging in de prevalentie
plaats bij zowel vrouwen als mannen. De in tabel 3.1 vermelde prevalenties van artrose
die gebaseerd zijn op enkele huisartsenregistraties, zijn waarschijnlijk aan de lage kant.
In het LASA-onderzoek werden beduidend hogere prevalenties van gewrichtsaandoeningen bij ouderen gevonden. Voor mannen en vrouwen tezamen varieerden zij van 29%
in de leeftijdsklasse 55-64 jaar tot 44% in de leeftijdsklasse 75-84 jaar (Kriegsman,
1994). Hoewel deze cijfers ook gewrichtsontsteking betroffen, kan dit niet het grote verschil met de cijfers uit tabel 3.1 verklaren. Wellicht komen niet alle gevallen van
gewrichtsaandoeningen onder de aandacht van de huisarts, omdat zij door ouderen zelf
vaak worden gezien als gebreken die bij de ouderdom horen (Kriegsman et al., 1996).
Andere veel voorkomende aandoeningen bij ouderen zijn slechthorendheid en staar.
Slechthorendheid komt bij vrouwen na artrose het meest voor; bij mannen van 55 jaar en
ouder staat deze aandoening steeds op de eerste plaats. De prevalentie van slechthorendheid neemt aanzienlijk toe met de leeftijd, bij mannelijke 75-plussers tot zelfs een kwart.
De Leidse 85-plus studie toonde aan dat 44,4% van de 85-plussers een gehoorstoornis
rapporteerde. Hier werden geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen
gevonden (Lagaay et al., 1992).
Ook de prevalentie van staar stijgt met het ouder worden en behoort bij vrouwen
vanaf 65 jaar en bij mannen vanaf 75 jaar bij de vijf meest voorkomende ziekten en aandoeningen. In de Leidse 85-plus studie rapporteerde 49,9% van de 85-plussers een visuele stoornis. Vrouwen rapporteerden vaker een visuele stoornis dan mannen in dit onderzoek (Lagaay et al., 1992).
Suikerziekte is bij vrouwen boven de 55 jaar steeds de derde of vierde aandoening.
Bij mannen boven de 65 jaar is het de vijfde aandoening. Resultaten van het LASAonderzoek tonen een toename van de prevalenties van suikerziekte met de leeftijd. Suikerziekte blijkt in de leeftijdsklasse 65-84 jaar vaker bij vrouwen voor te komen
(Kriegsman, 1994). In de leeftijdsklasse 85+ werd echter geen sekse-verschil gevonden
(Lagaay et al., 1992). De prevalentiegegevens uit zorgregistraties liggen lager dan die uit
epidemiologisch onderzoek. Zo werd in de Hoorn-studie, waarin een steekproef uit de
bevolking van 55-74 jaar werd onderzocht, een prevalentie van 6% onder 55-59 jarigen
gevonden. De prevalentie liep op tot 16% onder 70-74 jarigen (Mooy, 1995).
Chronische bronchitis is bij mannen boven de 55 jaar steeds de tweede aandoening.
De prevalentie stijgt beduidend met de leeftijd. Hoewel de prevalentie ook bij vrouwen
stijgt met de leeftijd, komt chronische bronchitis bij hen niet in de top-vijf voor. Resultaten van het LASA-onderzoek tonen een toename van de prevalenties van CARA met de
leeftijd. CARA blijkt vaker bij mannen van 55 tot 85 jaar voor te komen (Kriegsman,
1994), en ook in de leeftijdsklasse 85+ (Lagaay et al., 1992).
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Coronaire hartziekten staan bij mannen in de leeftijdsklasse van 55-64 jaar op de vijfde
plaats en in de leeftijdsklasse van 65-74 jaar op de derde. Bij vrouwen behoren coronaire hartziekten niet tot de vijf meest voorkomende ziekten en aandoeningen. Hartfalen is
bij vrouwen boven de 75 jaar de vijfde aandoening. De prevalentie van hartinfarcten
neemt eveneens toe met de leeftijd, bij mannen is deze toename aanzienlijk tot 75 jaar,
bij vrouwen is de toename veel geleidelijker tot 85 jaar (Grobbee et al., 1995). Opvallend is dat de prevalentie op zeer hoge leeftijd weer lijkt af te nemen (Grobbee et al.,
1995).
Dorsopathieën (aandoeningen van de rug) komen onder de mannen en vrouwen van
55-64 jaar op de derde plaats en bij vrouwen van 65-74 jaar op de vierde plaats. In de
oudste leeftijdsklassen staan dorsopathieën niet meer in de top-vijf van prevalente aandoeningen. Epidemiologisch onderzoek naar dorsopathieën is in de afgelopen tien jaar
niet verricht.
Comorbiditeit van somatische aandoeningen
Met het ouder worden neemt het aantal mensen dat tegelijkertijd meer dan één chronische aandoening heeft, aanmerkelijk toe. Uit het LASA-onderzoek blijkt dat oudere
vrouwen vaker meer dan één chronische aandoening hebben dan oudere mannen (zie
tabel 3.2).
De volgende chronische aandoeningen zijn daarbij voor het bepalen van de comorbiditeit meegewogen: CARA, coronaire hartziekte, beroerte, suikerziekte, gewrichtsaandoeningen en kanker. De diagnose dementie is niet meegewogen voor het bepalen
van de co-morbiditeit, evenmin als chronische psychiatrische en psychosociale problematiek.
Prevalentie van psychische aandoeningen
Opvallend is dat als gevolg van de gekozen bronnen, die anders dan in VTV-93 alleen
beperkt zijn tot zorgregistraties, psychische aandoeningen zoals depressie en dementie
niet in de lijst van top-vijf ziekten en aandoeningen voorkomen. Epidemiologische
onderzoeken komen doorgaans tot hogere prevalenties dan zorgregistraties, maar mogen
niet zonder meer vergeleken worden met die zorgregistraties. Zou die vergelijking wel
gemaakt mogen worden, dan zou, uitgaande van epidemiologische onderzoeken met
betrekking tot psychische aandoeningen die geheel of gedeeltelijk onder ouderen zijn
uitgevoerd zoals LASA, ERGO en Nemesis, depressie in engere zin bij vrouwen in de
leeftijdsklasse van 55-64 jaar op de vijfde plaats komen te staan in de lijst die gebaseerd
is op zorgregistraties, maar bij mannen ook dan niet in de top-vijf komen. Dementie zou

Tabel 3.2: Aantal chronische ziekten naar geslacht en leeftijd (Bron: LASA; Kriegsman, 1994).
Geslacht
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zowel bij mannen als bij vrouwen in de leeftijdsklasse van 75 jaar en ouder op de derde
plaats staan.
Op grond van het LASA-onderzoek wordt de prevalentie van alle waarschijnlijk klinisch relevante depressieve syndromen geschat op 14,9% voor 55-plussers (Beekman et
al., 1995). Hierbij is rekening gehouden met de ernst van de symptomatologie en de
mate waarin de gemiddelde clinicus behandeling nodig zou vinden. Het betreft zowel
depressie-in-engere-zin (‘major’ depression; prevalentie 2,0%) als mildere depressie
(‘minor’ depression; prevalentie 12,9%). Behalve in de jongste leeftijdsklasse (55-59
jaar), hadden vrouwen een hogere prevalentie van depressie (zowel depressie-in-engerezin als mildere depressie) dan mannen. Bij vrouwen nam de prevalentie van beide vormen van depressie geleidelijk toe met de leeftijd. Bij mannen werd geen duidelijk verband met de leeftijd gevonden. De prevalenties van alle waarschijnlijk klinisch relevante
depressies liggen in dit bevolkingsonderzoek aanmerkelijk hoger dan de in tabel 3.1 vermelde prevalenties van depressies die in de huisartsenpraktijk zijn (h)erkend.
De prevalentie van dementie toont een exponentiële stijging met de leeftijd. In het
ERGO-onderzoek onder Rotterdamse 55-plussers bleek de prevalentie van dementie
tussen de 60 en 85 jaar te verdubbelen per 5 jaar leeftijdstoename. In totaal werd bij
6,3% van de 55-plussers een dementie syndroom vastgesteld. Bijna drie kwart van alle
demente 55-plussers had de ziekte van Alzheimer. Het andere kwart betrof vooral vasculaire dementie (16%). Het aandeel van de ziekte van Alzheimer nam ten opzichte van de
andere typen dementie toe met de leeftijd. De prevalentie van dementie verschilde niet
significant voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder (Ott et al., 1995, 1996). Ook
bij 85-plussers in het Leidse 85-plus onderzoek vindt een toename in de prevalentie van
dementie plaats. In dit onderzoek werd wel een sekse-verschil gevonden: vrouwen bleken vaker dement te zijn dan mannen (Heeren et al., 1991).
Incidentie
In tabel 3.3 is de incidentie van aandoeningen bij ouderen in de verschillende leeftijdsklassen gerangschikt in volgorde van omvang. Alleen de drie aandoeningen met de
hoogste incidentie per leeftijdsklasse worden vermeld. Hierbij gaat het over alle leeftijdsklassen bezien om de volgende vijf aandoeningen: verkoudheid, dorsopathieën,
ongevallen in de privésfeer, blaas- en urinebuisontsteking en longontsteking.
Bij vrouwen liggen de relatieve, en in nog sterkere mate de absolute incidentiecijfers
hoger dan bij mannen. Bij vrouwen is de incidentie van verkoudheid het hoogst, gevolgd
door blaas- en urineweginfecties en ongevallen in de privésfeer Bij mannen speelt de
incidentie van verkoudheid ook de belangrijkste rol, maar staan dorsopathieën op de
tweede plaats. Evenals bij vrouwen staan ongevallen in de privésfeer op de derde plaats.
Deze gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op huisartsenregistratie, waardoor rekening
moet worden gehouden met een onderrapportage van vooral verkoudheid. Vermoedelijk
raadpleegt niet iedere oudere die verkouden is, hiervoor de huisarts.
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Tabel 3.3: De drie in VTV geselecteerde ziekten en aandoeningen met de hoogste incidentie per 1.000 personen onder verschillende leeftijdsklassen van ouderen a, b, c (Bronnen: diverse zorgregistraties: zie themarapport I, deel A, hoofdstuk 2).
Incidentie per
1.000 personen

Incidentie per
1.000 personen

Mannen 55-64
1 verkoudheid
2 dorsopathieën
3 ongevallen in de privésfeer a

116
91
83

Vrouwen 55-64
1 verkoudheid
2 ongevallen in de privésfeer a
3 dorsopathieën

158
119
107

Mannen 65-74
1 verkoudheid
2 dorsopathieën
3 ongevallen in de privésfeer a

121
72
59

Vrouwen 65-74
1 verkoudheid
2 blaas- en urinebuisontsteking
3 ongevallen in de privésfeer a

163
142
105

Mannen 75+
1 verkoudheid
2 longontsteking
3 dorsopathieën

135
87
66

Vrouwen 75+
1 blaas- en urinebuisontsteking
2 verkoudheid
3 ongevallen in de privésfeer a

154
141
98

a) gestandaardiseerd naar de bevolking in 1994.
b) ongevallen: de incidentie betreft de som van het aantal ongevallen dat tot huisartsbezoek, spoedeisende hulp of ziekenhuisopname leidt. Er is gecorrigeerd voor dubbeltellingen. Bron: het rapport ‘Kerncijfers, letstels door ongevallen en
geweld’ van de Stichting Consument en Veiligheid.
c) bronnen overige aandoeningen: huisartsenregistraties. Gebruikt zijn de volgende registraties: Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk van het NIVEL, de CMR-Nijmegen van de KUN, het Transitieproject van de
UvA en het RNH van de Universiteit van Maastricht. Voor elke aandoening afzonderlijk is bezien welke registratie(s)
bruikbaar was/waren.

Doodsoorzaken
Per leeftijdsklasse is in tabel 3.4 in kaart gebracht wat de 5 belangrijkste doodsoorzaken
zijn. Tot de vijf meest voorkomende doodsoorzaken in de verschillende leeftijdsklassen
behoren: coronaire hartziekten, hartfalen, diverse kankers, beroerte (CVA), CARA,
longontsteking en acute bronchitis en accidentele val.
Coronaire hartziekten zijn de belangrijkste voor vrijwel alle leeftijdsklassen, voor
zowel mannen als vrouwen. Uitzondering hierop vormen vrouwen in de leeftijdsklasse
55-64 jaar bij wie borstkanker, en vrouwen in de leeftijdsklasse 85+ jaar bij wie beroerte
(CVA) de belangrijkste doodsoorzaak is. Longontsteking komt alleen in de top 5 van
doodsoorzaken voor bij vrouwen van 75 jaar en ouder en bij mannen van 85 jaar en
ouder. Accidentele val komt in de top 5 van doodsoorzaken uitsluitend voor bij vrouwelijke 85-plussers.

(Gezonde) levensverwachting

D EE L B

In tabel 3.5 wordt zowel de totale levensverwachting (TLV) als de gezonde levensverwachting (GLV) en de levensverwachting zonder beperkingen (LZB) naar leeftijd en
geslacht weergegeven. De totale levensverwachting is uitsluitend op sterftekansen geba-
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Tabel 3.4: De vijf meest voorkomende doodsoorzaken per 100.000 personen in verschillende leeftijdsklassen
van ouderen a (Bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM).
Sterfte per
1.000 personen
Mannen 55-64
1 coronaire hartziekten
2 longkanker
3 beroerte (CVA)
4 dikke darm- en
endeldarmkanker
5 hartfalen
Mannen 65-74
1 coronaire hartziekten
2 longkanker
3 beroerte (CVA)
4 CARA
5 dikke darm- en
endeldarmkanker
Mannen 75-84
1 coronaire hartziekten
2 beroerte (CVA)
3 longkanker
4 CARA
5 prostaatkanker

Mannen 85+
1 coronaire hartziekten
2 beroerte (CVA)
3 hartfalen
4 CARA
5 longontsteking en acute
bronchitis

254,2
204,8
55,5
47,8
31,3

712,4
487,2
236,3
208,2
116,2

1575,2
864,9
843,3
698,1
437,9

2902,5
2030,2
1752,1
1609,3
1538,8

Sterfte per
1.000 personen
Vrouwen 55-64
1 borstkanker
2 coronaire hartziekten
3 longkanker
4 dikke darm- en
endeldarmkanker
5 beroerte
Vrouwen 65-74
1 coronaire hartziekten
2 beroerte (CVA)
3 borstkanker
4 dikke darm- en
endeldarmkanker
5 longkanker
Vrouwen 75-84
1 coronaire hartziekten
2 beroerte (CVA)
3 hartfalen
4 longontsteking en acute
bronchitis
5 borstkanker
Vrouwen 85+
1 beroerte (CVA)
2 coronaire hartziekten
3 hartfalen
4 longontsteking en acute
bronchitis
5 accidentele val

91,4
72,4
57,9
34,9
30,5

275,6
146,1
133,5
77,5
75,1

847,5
691,3
289,3
208,9
187,0

2256,3
1931,7
1471,4
1104,8
454,1

a) gestandaardiseerd naar de bevolking in 1994.

seerd. Bij de gezonde levensverwachting en de levensverwachting zonder beperkingen
(LZB) wordt naast sterfte ook rekening gehouden met de kans op morbiditeit (zie themarapport III, deel B, hoofdstuk 1). Dit is zeker bij ouderen van groot belang door de toenemende morbiditeit met de leeftijd.
Uit tabel 3.5 blijkt dat oudere vrouwen een hogere totale levensverwachting hebben
dan oudere mannen, maar dat het deel dat zij hiervan in gezondheid dan wel zonder
beperkingen doormaken, kleiner is vergeleken met oudere mannen. Dit verschil neemt
bovendien toe met de leeftijd, hetgeen vooral geldt voor de levensverwachting zonder
beperkingen.
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Tabel 3.5: Te verwachten levensjaren naar geslacht in 1994 (Bron: CBS; gegevens bewerkt door TNO-PG).

Leeftijd
55 jaar
65 jaar
75 jaar
85 jaar

TLV a
Mannen
Vrouwen
22,6
14,8
8,7
4,7

27,6
19,1
11,5
5,9

GLV b
Mannen
Vrouwen
14,1
8,7
5,3
2,7

15,6
9,5
6,3
2,2

LZB c
Mannen
Vrouwen
15,4
9,8
4,9
2,7

15,1
8,7
3,8
1,3

a) TLV: Totale levensverwachting.
b) GLV: Gezonde levensverwachting.
c) LZB: Levenverwachting zonder beperkingen.

3.3

Trends in de gezondheidstoestand van ouderen

D EE L B

Morbiditeit
Voor trends in de incidentie en prevalentie van ziekten en aandoeningen in de periode
1985-1994 wordt verwezen naar thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 3.2. Dit betreft
vooral gegevens uit zorgregistraties. Samengevat zijn de algemene ontwikkelingen voor
een aantal chronische ziekten die voor ouderen relevant zijn, als volgt:
• toename: slokdarmkanker (incidentie en prevalentie; mannen); longkanker (incidentie; vrouwen), borstkanker (incidentie, vrouwen); prostaatkanker (incidentie en prevalentie, mannen), huidkanker (incidentie, mannen en vrouwen), hartfalen (ziekenhuisopnamen, mannen en vrouwen), beroerte (prevalentie, mannen en vrouwen),
aneurysma buikaorta (ziekenhuisopnamen, mannen en vrouwen), suikerziekte (incidentie, mannen en vrouwen), cataract en glaucoom (prevalentie, mannen en vrouwen), chronische bronchitis en emfyseem (incidentie, vrouwen), heupfractuur onder
ouderen (incidentie, mannen en vrouwen), dementie (incidentie, prevalentie, mannen
en vrouwen), psychische problematiek (contactpercentage met zorginstellingen;
mannen en vrouwen);
• afname: longkanker (incidentie, mannen), maagkanker (incidentie, mannen en vrouwen), acuut hartinfarct (incidentie, mannen en vrouwen);
• gelijk gebleven: overige vormen van kanker, multiple sclerose, epilepsie, lawaai- en
ouderdomsslechthorendheid, reumatoïde artritis, artrose, dorsopathieën (incidentie
en/of prevalentie; mannen en vrouwen).
Het aantal ziekten waarvoor een toename geldt, is groter dan het aantal waarvoor een
afname geldt. De oorzaken van deze trends zijn velerlei, waaronder in geval van toename ook een verbeterde opsporing (zie thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 3.2).
Voor enkele chronische ziekten, namelijk hartziekten, suikerziekte, gewrichtsklachten en luchtwegaandoeningen, is een vergelijking beschikbaar van twee epidemiologische onderzoeken die met een langere tussenperiode, namelijk van ruim 37 jaar, en op
vergelijkbare wijze onder ouderen zijn uitgevoerd. Het betreft gegevens van het Landelijk Longitudinaal Gezondheidsonderzoek onder Bejaarden (LLGB) uit 1956 en die van
het LASA-onderzoek uit 1993. De gegeven hebben betrekking op veranderingen in de
gezondheidstoestand van 65-84 jarigen. De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de
leeftijdsopbouw van de bevolking in 1956 (Deeg et al., 1994) en in tabel 3.6 samengevat.

116

R IVM VTV

I I O U D E RE N 3

Tabel 3.6: Prevalentie van veel voorkomende ziekten en gevolgen in de leeftijden 65-84 jaar, in 1956 en 1993
a, b (Bronnen: LLGB, 1956 en LASA, 1993).
LLGBc 1956
mannen
vrouwen
n=1223
n=1147
Chronische ziekten
Hartziekten (% ja)
Suikerziekte (% ja)
Luchtwegaandoeningen (% ja)
Reuma (% ja)
Comorbiditeit (% ³ 2 ziekten)
Functionele beperkingen
traplopen (% hulp nodig)
Subjectieve gezondheid
(% matig of slecht)
a)
b)
c)
d)

LASAd 1993
mannen
vrouwen
n=1024
n=1080

15
4
15
23
11

20
7
11
35
16

26
8
15
26
16

16
9
11
49
19

12

28

7

17

17

34

33

44

gestandaardiseerd naar de leeftijdsopbouw van de bevolking in 1956 .
alle prevalentieverschillen tussen LLGB en LASA zijn significant (p<0,05) behalve voor luchtwegaandoeningen.
LLGB: Landelijk Longitudinaal Onderzoek onder Bejaarden.
LASA: Longitudinal Aging Study Amsterdam.

De voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentie van drie van de vier bestudeerde chronische ziekten is in de bestudeerde periode van ruim 35 jaar onder ouderen toegenomen.
Bij zowel mannen als vrouwen stegen de prevalenties van suikerziekte en gewrichtsklachten. De prevalentie van hartziekten steeg aanzienlijk bij mannen, maar daalde bij
vrouwen. De prevalentie van luchtwegaandoeningen bleef voor beide groepen gelijk. De
comorbiditeit op grond van hierboven genoemde vier chronische aandoeningen nam toe.
Tussentijdse veranderingen in deze periode - zoals bijvoorbeeld de aanvankelijke stijging tot in het begin van de jaren zeventig en de daarop volgende daling in hart- en vaatziekten onder mannen, die op basis van sterftecijfers wordt verondersteld - konden niet
worden bestudeerd.
De resultaten over de kortere en de langere periode in het verleden kunnen niet zonder meer met elkaar worden vergeleken, omdat de soorten gegevens niet onderling vergelijkbaar zijn.
Kwaliteit van leven
Trendgegevens voor kwaliteit van leven indicatoren - gemeten als ervaren gezondheid,
tijdelijke of langdurige lichamelijke beperkingen, psychisch onwelbevinden, belemmeringen in dagelijkse bezigheden en bedlegerigheid - zijn slechts over een beperkte periode beschikbaar, voor de meeste slechts over een periode van maximaal 10 jaar en voor
een enkele indicator vanaf 1981 (zie ook thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 3.2). Bij de
meeste van deze indicatoren zijn in de totale bevolking geen duidelijke veranderingen te
zien.
Wel is er een duidelijke toename in frequentie en duur van tijdelijke beperkingen
(periode 1981-1995), het duidelijkst onder andere bij 65-plussers. Bij de interpretatie
moet er rekening mee worden gehouden dat de niet-institutionele bevolking waar de
CBS-Gezondheidsenquête zich op richt en waaruit deze gegevens afkomstig zijn, van
D E EL B
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samenstelling is veranderd doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het uitsluiten van geïnstitutionaliseerde ouderen gevolgen kan hebben voor de gevonden cijfers.
Ondanks de geringe algemene veranderingen, ook op oudere leeftijd, zijn er per leeftijdsklasse onder ouderen wel enkele verschillen waar te nemen (zie tabel 3.7).
In tabel 3.7 valt op dat er meer ongunstige dan gunstige trends zijn. Met name de
trends in beperkingen in het verrichten van algemene dagelijkse activiteiten en activiteiten in het huishouden zijn ongunstig in diverse leeftijdsklassen onder ouderen, zij het dat
de periode waarover de vergelijking plaats kon vinden, tamelijk kort is en het jaarlijks
aantal onderzochte ouderen beperkt is zodat de trends wellicht (mede) op basis van toeval ontstaan zijn.
Uit de vergelijking van de resultaten uit de epidemiologische onderzoeken LLGB en
LASA (waarin de bevolking in verzorgingshuizen wel is vertegenwoordigd en de vergelijking dus over een langere periode gaat) blijkt in 1993 een groter percentage ouderen
de gezondheid matig of slecht te ervaren dan in 1956. Een opmerkelijke daling werd
evenwel gevonden in de prevalentie van functionele beperkingen zowel bij mannen als
vrouwen, met name in het niet kunnen traplopen. Dit zou onder andere kunnen worden
toegeschreven aan een verbetering van technische hulpmiddelen.
Samenvattend blijken er voor zover de beperkte gegevens dit toelaten en wanneer
voor leeftijd wordt gecorrigeerd, in de afgelopen 10-35 jaar geen consistente verbeteringen of verslechteringen op te treden in de kwaliteit van leven onder ouderen als totaal of
voor specifieke leeftijdsklassen onder ouderen. De daling van het percentage 65-74 jari-

Tabel 3.7: Trends in kwaliteit van leven indicatoren in verschillende leeftijdsklassen van ouderen (Bronnen:
zie tabel).
Indicator

Trend
mannen
vrouwen

Periode

goede ervaren
gezondheid a
55-64
55+
65-74
zonder ADLbeperkingen a
55+
65-74
65+
zonder IADLbeperkingen b
55+
55-75

Bron

CBS, 1988; CBS, 1990; CBS, 1993;
Stoevelaar en Harteloh, 1993;
CBS-GE, 1994
¯

-

1981/1985-1994
1981/1985-1994
1981/1985-1994
CBS, 1990; CBS, 1993;
CBS-GE, 1994

¯
¯¯

¯
¯¯

1989-1994
1989-1994
1989-1994
CBS, 1990; CBS, 1993;

¯-

¯

1987-1991
1987-1991

D EE L B

-: gunstige ontwikkeling; (¯)¯: (sterk) ongunstige ontwikkeling; ¯-: ontwikkeling is verschillend in onderscheiden leeftijdsklassen.
a) op basis van CBS-GE.
b) op basis van SCP-AVO.
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gen in goede ervaren gezondheid zou toe te schrijven kunnen zijn aan verbeterde diagnostiek en aan (te) hoge(re) verwachtingen van de medische techniek anderzijds. De
stijging in de laatste jaren van het aantal ouderen met ADL-beperkingen zou mede veroorzaakt kunnen worden door de afname van het percentage ouderen dat in intramurale
voorzieningen verblijft.
Mortaliteit en levensverwachting
In de periode 1980-1994 zijn de sterfterisico’s ook op oudere leeftijd verder gedaald en
is de levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor zowel mannen als vrouwen met 0,7
jaar toegenomen (zie thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 3.2). Dit is een voortzetting van
een langer lopende trend. Gedurende de afgelopen anderhalve eeuw vond er een algemene stijging van de levensverwachting plaats, die ook op oudere leeftijd optrad. Dit leidt
tot de zogenaamde ‘compressie van mortaliteit’ en kan worden geïllustreerd aan de hand
van overlevingscurven. Deze overlevingscurven worden steeds rechthoekiger van vorm.
De sterfterisico’s verschuiven naar steeds hogere leeftijd (Van der Maas, 1989).
Voor de trends in de tien belangrijkste doodsoorzaken over de periode 1980-1994, die
vooral aandoeningen betreffen die op middelbare en oudere leeftijd vóórkomen, wordt
verwezen naar thema-rapport I, deel A, hoofdstuk 3.2.
Gezonde levensverwachting
Trends in de gezonde levensverwachting worden bepaald door de ontwikkelingen in
sterfte, de ontwikkelingen in ziekten en gezondheid, en de ontwikkelingen in de verhouding daartussen (Van den Bos & Deeg, 1994). Boshuizen & Deeg (1997) bespreken
trends in gezonde levensverwachting (gebaseerd op ervaren gezondheid) en levensverwachting zonder beperkingen (gebaseerd op vragen naar trap kunnen lopen en zichzelf
kunnen wassen en aankleden) op 65-jarige leeftijd voor het vroegste en meest recente
moment waarop gegevens beschikbaar zijn, namelijk 1956 (Longitudinaal Gezondheidsonderzoek onder Bejaarden en 1994 (CBS-Gezondheidsenquête). Sinds 1956 lijkt
het aantal ‘gezonde’ jaren te zijn afgenomen, maar het aantal jaren zonder beperkingen
juist toegenomen. De eerste maar niet de tweede bevinding kan deels verklaard worden
door verschillen in de vraagformuleringen. Vermoed wordt dat bij de afname in gezonde
levensverwachting ook een toename in het aspiratieniveau van ouderen een rol speelt,
terwijl bij de afname in beperkingen verbeterde woonomstandigheden, waarbij ook trappen binnenshuis comfortabeler zijn geworden, een verklaring kunnen vormen.

3.4

Determinanten van de gezondheidstoestand
van ouderen

De determinanten die de gezondheidstoestand van ouderen beïnvloeden, zijn talrijk in
aantal. Er is in deze paragraaf een inperking gemaakt. Uitsluitend die determinanten van
de gezondheidstoestand worden besproken waarvan wordt verwacht dat zij vaak bij
ouderen in negatieve zin voorkomen en een grote bedreiging voor hun gezondheid vormen. Het gaat hierbij om de volgende exogene determinanten (gerangschikt volgens het
VTV-model): lichamelijke activiteit, sociale steun, geneesmiddelengebruik en toegankeD E EL B
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lijkheid van zorg. Hoe groot het effect van deze determinanten is op de verschillen in
gezondheidstoestand tussen ouderen vergt nog nader onderzoek.
Lichamelijke activiteit
Lichamelijke activiteit kan ook bij ouderen de algemene gezondheidstoestand bevorderen, het ontstaan en verergering van een aantal chronische ziekten beperken en de zelfstandigheid gunstig beïnvloeden (Schuyt, 1997).
Alle ouderen van 55-85 jaar die deelnamen aan het LASA-onderzoek, hadden in de
twee weken voor het interview lichamelijke activiteiten uitgevoerd zoals lopen, fietsen
en huishoudelijke activiteiten. Bij de zwaardere lichamelijk activiteiten zoals sporten en
tuinieren was dit minder het geval; deze werden uitgevoerd door 53% van de oudere
mannen en 59% van de oudere vrouwen (Visser et al., 1997).
Hoewel bijna alle ouderen lichamelijk actief zijn in het huishouden of in recreatief
opzicht, neemt deze lichamelijke activiteit wel af naarmate de leeftijd stijgt (Van den
Hombergh et al., 1995). Resultaten van de ‘Groningen Longitudinal Aging Study’ (het
GLAS-onderzoek) wijzen uit dat 42% van de oudere vrouwen en 23% van de oudere
mannen gemiddeld minder dan één uur per dag lichamelijk inspannende activiteiten uitvoerde, zoals fietsen, gymnastiek, andere vormen van lichaamsbeweging en tuinieren.
Ouderen in hogere leeftijdsklassen bleken vaker lichamelijk inactief te zijn dan ouderen
in jongere leeftijdsklassen (Miedema & Ranchor, 1996).

D EE L B

Sociale steun
In het algemeen gaat men ervan uit dat sociale steun een direct positief effect op de
gezondheidstoestand heeft en bovendien tegen stress-verwekkende omstandigheden
beschermt (Schrameyer, 1993). Een recent onderzoek onder ouderen in Nederland
bevestigt deze veronderstelling (Penninx, 1996). Sociale steun had in dit onderzoek een
direct gunstig effect op depressiviteit van ouderen en een beschermend effect op de
depressiviteit van ouderen die zich in een stress-verwekkende situatie bevonden, doordat zij een chronische ziekte hadden. Deze effecten werden geobserveerd door de volgende aspecten van sociale steun: de aanwezigheid van een partner, een netwerk met
intieme relaties (zoals kinderen, broers en zussen), een netwerk met veel niet-verwanten
(zoals vrienden en buren) en ontvangen emotionele steun. Ongeacht de aan- of afwezigheid van een chronische ziekte, bleken ontvangen emotionele steun (het praten over persoonlijke belevenissen en gevoelens met anderen) en weinig eenzaamheidservaringen
samen te hangen met een lager sterfterisico. Het ontvangen van veel instrumentele steun
(hulp die men krijgt bij dagelijkse taken in en rond het huishouden) bleek samen te
hangen met een hoger sterfterisico.
De hierboven genoemde en voor de gezondheidstoestand gunstige vormen van sociale steun nemen af met het toenemen van de leeftijd. Het percentage ouderen dat alleen
woont, is het hoogst onder 80-plussers, namelijk 58% in 1993 (Timmermans, 1997). De
sociale netwerken worden kleiner met het toenemen van de leeftijd en beperken zich
meer tot verwanten. Dit laatste geldt echter niet voor de oudste ouderen op hoge leeftijd
(80-89 jaar), voor wie het percentage niet-verwanten in het netwerk stijgt (Broese van
Groenou, 1994). Met een toename van de leeftijd vindt er minder uitwisseling plaats van
instrumentele en (in mindere mate) emotionele steun (Broese van Groenou, 1994).
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Gevoelens van eenzaamheid nemen langzaam toe per 5 jaars-leeftijdsklassen voor ouderen met een partner. Voor ouderen zonder partner is het voorkomen van eenzaamheid
groter maar lijkt de relatie tussen leeftijdsklassen en eenzaamheidsintensiteit te verwaarlozen (De Jong-Gierveld & Dykstra, 1996).
Geneesmiddelengebruik
Geneesmiddelengebruik is een determinant van de gezondheidstoestand van ouderen
vanwege het gevaar van bijwerkingen als gevolg van langdurig gebruik, nadelige interacties tussen geneesmiddelen in het geval dat meerdere geneesmiddelen gelijktijdig
gebruikt worden (comedicatie), verkeerd gebruik en problemen in de therapietrouw
(Gezondheidsraad, 1994).
Het geneesmiddelengebruik onder ouderen is hoog. Uit een onderzoek naar het
geneesmiddelengebruik onder 300.000 zelfstandig wonende mensen, onder wie ruim
33.000 in de leeftijd van 65 jaar en ouder, in zes grote steden in Nederland, blijkt bijna
twee derde van de 65-plussers (62%) één of meer geneesmiddelen te gebruiken. Het percentage ouderen dat één of meer geneesmiddelen gebruikt neemt toe met de leeftijd.
Ongeveer de helft (49%) van de mensen in de leeftijdsklasse 65-69 gebruikt één of meer
geneesmiddelen en drie kwart (75%) van de mensen in de leeftijdsklasse 80-84. Mensen
van 90 jaar en ouder gebruiken vrijwel zonder uitzondering één of meer geneesmiddelen. Ook het gemiddelde aantal geneesmiddelen per gebruiker neemt toe met de leeftijd.
Mensen in de leeftijdsklasse 50-54 gebruiken gemiddeld 0,6 geneesmiddelen per dag.
Dit neemt toe tot gemiddeld 1,4 geneesmiddelen per dag bij mensen in de leeftijdsklasse
65-69, terwijl mensen van 90 jaar en ouder gemiddeld 3,9 geneesmiddelen per dag
gebruiken. (Herings et al., 1993; Gezondheidsraad, 1994). De vijf meest gebruikte soorten geneesmiddelen zijn benzodiazepines (35,7% van alle ouderen), NSAID’s (19,2%),
diuretica (15,3%), bètablokkers (11,5%) en coronaire vasodilators (7,6%) (IMS, 1990).
Toegankelijkheid van de zorg
Wanneer de zorg voor ouderen onvoldoende toegankelijk is, kan dit nadelige gevolgen
voor de gezondheidstoestand van ouderen hebben. Landelijke gegevens over de eventuele gevolgen voor de gezondheid in het geval dat de zorg voor ouderen onvoldoende toegankelijk is, en over de omvang van deze gevolgen, ontbreken nog.
De toegankelijkheid van de zorg wordt door een aantal factoren bepaald. Er moet om
hulp zijn gevraagd, de hulpvraag moet zijn gehonoreerd en het hulpaanbod geaccepteerd
(NRV, 1993). Duidelijk is dat de hulpvraag van ouderen niet altijd wordt gehonoreerd
door een het niet aansluiten van het aanbod. Dit blijkt allereerst uit de wachtlijsten voor
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg, de ‘verkeerde bed’-problematiek in
ziekenhuizen, en het gegeven dat patiënten die in het verpleeghuis horen wegens plaatsgebrek in een verzorgingstehuis moeten blijven (CBKO, 1994). Op de tweede plaats zet
het eigen oordeel van gehandicapte ouderen over de mate waarin zij hulp ontvangen en
ten derde het niet altijd gebruik maken van hulp door demente ouderen en hun informele
verzorgers, vraagtekens bij de toegankelijkheid.
Over wachtlijsten zijn slechts indicatieve gegevens beschikbaar (zie thema-rapport
VI, deel B, hoofdstuk 5 voor de algemene achtergronden van wachtlijstproblematiek). In
1995 stonden gemiddeld 6.560 personen op de wachtlijst voor een verpleeghuisopname.
D E EL B
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Dit betrof 2.650 somatische patiënten en 3.910 psychogeriatrische patiënten. De gemiddelde wachttijd voor psychogeriatrische patiënten lijkt gedaald, van 23,5 weken in 1990
naar 14 weken in 1995 (Gerritse & Lorseheijd, 1996). De gemiddelde wachttijd voor
somatische patiënten schommelt rond de 5 weken. Slechts 41% wachtte in 1994 thuis op
opname in een verpleeghuis. Ongeveer 20% was afkomstig uit het ziekenhuis en nog
eens 20% uit het verzorgingshuis. Hoewel deze cijfers niet alleen betrekking hebben op
ouderen, is het percentage mensen jonger dan 55 jaar zeer klein (3,2% op 31-12-1994).
Er bestaat helaas (nog) geen landelijk betrouwbaar overzicht van wachtlijsten voor
verzorgingstehuizen (zie thema-rapport VI, deel B, hoofdstuk 5).
Voor gezinszorg bestaan lange wachtlijsten. Eind 1992 waren dit 12.500 huishoudens
voor geïndiceerde hulp (CBKO, 1994). In 1996 bedroeg de wachtlijst voor gezinszorg
10.600 personen (Harmsen et al., 1996). Hoeveel ouderen het betrof is echter niet
bekend. Voorzichtigheid bij de interpretatie is geboden gezien de verschillen in gevolgde schattingsmethodiek in de verschillende jaren.
Naast deze gegevens over wachtlijsten is er een tweede aanwijzing dat de zorg nog
onvoldoende toegankelijk is. Van de mensen die hulpbehoevend zijn maar geen zorg
ontvangen, vindt 13% dat zij onvoldoende hulp krijgen. Voorts geeft 5% van de mensen
die hulpbehoevend zijn maar wel zorg ontvangen, aan dat de ontvangen hulp onvoldoende is. Vooral mensen die gebruik maken van verschillende hulpbronnen (formele, informele, particuliere of hulp van vrijwilligers) zeggen de geboden zorg onvoldoende te vinden (8%: de Boer et al., 1994). Het gaat hier weliswaar niet alleen om ouderen, maar om
personen van 16 jaar en ouder. Verwacht wordt echter dat de cijfers voor ouderen eerder
hoger dan lager zullen liggen, gezien de grotere kwetsbaarheid van ouderen op sociaal
en psychologisch gebied. Hoe het komt dat deze mensen niet de hulp krijgen die zij
wensen is niet duidelijk, maar de cijfers doen wel vragen rijzen betreffende de toegankelijkheid van zorg.
Een derde punt dat de toegankelijkheid van zorg voor ouderen ter discussie stelt, is
dat volgens een voorzichtige schatting van de Nationale Raad voor Volksgezondheid
(1993) ongeveer de helft van de thuis verblijvende (diagnostiseerbare) dementerenden
en hun naasten in 1990 geen of nauwelijks professionele zorg ontving. De Raad wijst op
een structurele discrepantie tussen vraag en aanbod als oorzaak. Daarnaast heeft zij de
indruk dat veel dementerenden en hun informele verzorgers onvoldoende geïnformeerd
zijn, zodat het niet inroepen van hulp geen weloverwogen keuze is.

3.5

Kwetsbare groepen ouderen

Er zijn vijf specifieke groepen ouderen die door hun kwetsbaarheid speciale aandacht
vragen, namelijk ouderen met een lage sociaal-economische status, alleenstaande ouderen, geïnstitutionaliseerde ouderen, allochtone ouderen en ouderen in grote steden.
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Ouderen met een lage sociaal-economische status
Een eerste, al vermelde, kwetsbare groep bestaat uit ouderen met een lage sociaal-economische status. Opleiding en inkomen zijn een belangrijke determinant voor de
gezondheidstoestand van ouderen. Het aantal personen met een lage opleiding en een
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laag inkomen onder de ouderen van nu is groter dan onder jongeren en volwassenen.
Zowel de gezondheidsverschillen tussen ouderen onderling als tussen de opeenvolgende
generaties worden hierdoor beïnvloed.
Een lage sociaal-economische status (SES) heeft in het algemeen nadelige gevolgen
voor de gezondheidstoestand. Dit geldt ook voor ouderen. Bij ouderen in lagere SESgroepen komen mortaliteit, chronische aandoeningen, psychiatrische en cognitieve
stoornissen, en lichamelijke beperkingen meer voor dan in de hogere SES-groepen. Ook
de ervaren gezondheid van ouderen in lagere SES-groepen is minder goed.
Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn volgens de meeste onderzoekers
onder ouderen iets kleiner dan onder de leeftijdklassen in de (potentiële) beroepsbevolking, maar soms worden even grote verschillen gerapporteerd. In het GLAS-onderzoek
werden zowel voor oudere mannen als oudere vrouwen sociaal-economische verschillen
in lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsindicatoren gevonden. De grootte van
de sociaal-economische gezondheidsverschillen bleek in dit onderzoek niet afhankelijk
van leeftijd te zijn (Ranchor et al., 1996). Voor meer gedetailleerde informatie en gegevens over de omvang van de SEGV in het algemeen en bij ouderen, zie deel B, hoofdstuk 5.
Wat betreft opleiding geldt dat ouderen, en met name oudere vrouwen, nog steeds
laag opgeleid zijn vergeleken met jongere volwassenen (Timmermans, 1997). In 1995
heeft 25% van de mannelijke en 42% van de vrouwelijke 55-plussers ten hoogste lager
onderwijs genoten. In het algemeen toont het opleidingsniveau een daling met een toename van de leeftijd. Dit geldt niet voor zelfstandig wonende (vooral mannelijke) 85plussers; bij hen is het aantal hoog opgeleiden juist groter. Hoger opgeleide ouderen zijn
kennelijk beter in staat om zelfstandig te blijven wonen. Geïnstitutionaliseerde ouderen
hebben namelijk vergeleken met zelfstandig wonende ouderen een laag opleidingsniveau: 82% van de ouderen in verzorgingshuizen en 68% van de ouderen in verpleeghuizen heeft niet meer dan lager onderwijs gevolgd en veelal zonder dit te voltooien (40%)
(Timmermans, 1997).
In de afgelopen decennia is het opleidingsniveau van ouderen aanzienlijk gestegen.
Bovendien wordt verwacht dat dit tot 2015 nog verder zal toenemen. Opleidingsverschillen tussen generaties zullen hierdoor tenminste afvlakken en wellicht zelfs verdwijnen (Timmermans, 1997).
Ook wat betreft inkomen zijn ouderen ten opzichte van jongere volwassenen in het
nadeel. Afgezien van een kleine groep zeer rijke ouderen, heeft de meerderheid (ongeveer twee derde) een inkomen beneden modaal, bij alleenstaanden bedraagt dit aandeel
zelfs 84%. De AOW voor huishoudens met één of meer leden van 65 jaar en ouder, zorgt
gemiddeld voor 45% van het totale inkomen is daarmee de belangrijkste bron van
inkomsten. Vooral alleenstaande vrouwen zijn in het nadeel. Onder de zelfstandig
wonende ouderen hebben zij de laagste inkomens. Voorts maken zij een belangrijk deel
uit van de tehuisbewoners (70%), die vrijwel allemaal een zeer laag inkomen hebben.
Het totale inkomen van alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder bestaat gemiddeld
voor 57% uit AOW (Timmermans, 1997: gegevens betreffen 1994).
De inkomensverschillen kunnen voor de verschillende leeftijdsklassen een verschillende achtergrond hebben. Bij de 55-64 jarigen kan arbeidsongeschiktheid en afhankelijkheid van een WAO-uitkering een belangrijke oorzaak zijn van een laag inkomen. Een
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laag inkomen bij 65-plussers kan veroorzaakt worden door de ontbering van een pensioen, of de beschikking over een laag pensioen. Wanneer een pensioen niet waardevast
is, kan dit een laag inkomen veroorzaken bij 75-plussers en daardoor de kans op een
slechte gezondheidstoestand vergroten.
Alleenstaande ouderen
Een tweede kwetsbare groep ouderen wordt gevormd door alleenstaande ouderen. In de
bijdrage van Joung en Van Poppel wordt nader ingegaan op de relatie tussen burgerlijke
staat en gezondheidstoestand, ook onder ouderen (zie deel B, hoofdstuk 4). Zij baseren
zich op gegevens uit het NESTOR-onderzoek. Landelijke cijfers over de gezondheidstoestand van alleenstaande ouderen ontbreken nog. Veel alleenstaanden zijn vrouwen.
Eerder werd al beschreven dat juist alleenstaande oudere vrouwen relatief vaak een lage
SES hebben. Er is bij deze oudere vrouwen dus sprake van een cumulatie van risicofactoren voor gezondheidsproblemen. Alleenstaande vrouwen met een lage SES vormen
dus een extra kwetsbare groep. Ook bij mannen is een extra kwetsbare groep aanwijsbaar: de nooit eerder gehuwde alleenstaande mannen. Uit onderzoek is gebleken dat
nooit eerder gehuwde oudere mannen hun eigen gezondheid minder vaak als (zeer) goed
beoordelen dan wel eerder gehuwde mannen (48% vs. 60%: Broese van Groenou, 1994).

D EE L B

Geïnstitutionaliseerde ouderen
Ten derde vraagt de groep geïnstitutionaliseerde ouderen speciale aandacht. Zoals al is
vermeld schetsen veel op de totale bevolking gerichte onderzoeken een te gunstig beeld
van de gezondheidstoestand van ouderen, omdat verpleeghuisbewoners vaak zijn uitgesloten en bewoners van verzorgingshuizen soms zijn ondervertegenwoordigd. Vergeleken met zelfstandig wonende ouderen hebben juist tehuisbewoners vaak complexe problematiek. Dit wordt bevestigd door de hogere prevalenties van suikerziekte, depressie,
CARA (mannen) en co-morbiditeit die door het LASA-onderzoek (waarin tehuisbewoners niet werden uitgesloten) worden gerapporteerd voor 75-plussers. Dat (co)morbiditeit veel bij geïnstitutionaliseerde ouderen voorkomt blijkt ook uit de frequenties van
eerste, tweede en derde diagnoses bij verpleeghuisbewoners (SIG Zorginformatie,
1995).
Tehuisbewoners vormen geen homogene groep: een groot percentage wordt gevormd
door alleenstaande oudere vrouwen (70% in 1995) en laag opgeleiden (82% van de
ouderen in verzorgingshuizen en 68% van de ouderen in verpleeghuizen (Timmermans,
1997). Een slechte gezondheidstoestand en de beperkingen die daar het gevolg van zijn,
vormen uiteraard de voornaamste redenen tot opname in een tehuis. Zo is 91% van de
verzorgingshuisbewoners en 100% van de verpleeghuisbewoners matig tot ernstig lichamelijk beperkt. Bij zelfstandig wonende 75-plussers is dit slechts in 48% het geval. Bij
verzorgingshuisbewoners komen deze beperkingen vooral voort uit problemen met armen handgebruik (96% matig tot ernstig beperkt), met lopen (85%) en met staan en zitten
(69%). Minder prevalent zijn problemen met horen en zien (beide 35%). Vooral problemen met arm- en handgebruik komen bij zelfstandig wonende 75-plussers minder vaak
voor (30%), maar ook problemen met lopen en met staan en zitten (respectievelijk 52%
en 43%) zij het dat bij deze laatste twee problemen het verschil met verzorgingshuisbewoners minder groot is (Timmermans, 1997).
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Allochtone ouderen
Ten vierde vormen allochtone ouderen een kwetsbare groep. Hoewel de gegevens over
de gezondheidstoestand van oudere allochtonen die in Nederland wonen schaars zijn,
wijzen de gegevens die beschikbaar zijn op een minder goede gezondheidstoestand van
de allochtone bevolking vergeleken met de Nederlandse bevolking (zie deel B, hoofdstuk 7).
Ouderen in grote steden
Tenslotte zijn voor enkele gezondheidsindicatoren geografische verschillen gevonden,
onder andere in de CBS-Gezondheidsenquête en het LASA-onderzoek. Hieruit komt
naar voren dat de gezondheidstoestand van ouderen in de grote stad minder gunstig lijkt
te zijn dan die van ouderen buiten de grote stad (deel B, hoofdstuk 1; Van den Hombergh
& Deeg, 1997). In het LASA-onderzoek blijkt dit het geval te zijn voor de ervaren
gezondheid en het vóórkomen van CARA en reuma bij vrouwen. Zowel mannen als
vrouwen rapporteerden meer depressieve klachten bij een hogere urbanisatiegraad. Voor
de prevalenties van functionele beperkingen, suikerziekte, beroerte, kanker en het aantal
chronische aandoeningen werden geen regionale verschillen gevonden. Voor meer informatie omtrent geografische gezondheidsverschillen wordt verwezen naar deel B, hoofdstuk 10.

3.6

Toekomstige ontwikkelingen

Volgens de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose 1996 neemt het aandeel van
personen van 55 jaar en ouder in de bevolking onder mannen toe van 20% in 1994 tot
29% in 2015, en onder vrouwen van 25% tot 32% (vergrijzing). In absolute aantallen
stijgt de omvang van de mannelijke bevolking van 55 jaar en ouder van 1,5 naar 2,6 miljoen (een stijging van 58%) en voor vrouwen van 1,9 naar 2,7 miljoen (een stijging van
40%).
Morbiditeit
Voor de top-tien lijst van veel voorkomende aandoeningen onder ouderen blijkt dat,
gemeten in het absolute aantal personen met de betreffende ziekte (prevalentie), bij mannen het stijgingspercentage als gevolg van groei en vergrijzing van de bevolking in de
periode 1994-2015 tussen 58 en 60% ligt. Voor vrouwen liggen de stijgingspercentages
tussen de 29 en 36%. Deze stijgingspercentages liggen vanzelfsprekend dicht rond de
stijgingspercentages in de omvang van deze bevolkingsgroepen die hierboven zijn vermeld. Voor meer gedetailleerde demografische projecties zie thema-rapport VII, deel B,
hoofdstuk 2.
Voor een aantal aandoeningen is de kans reëel dat er in de toekomst wijzigingen zullen optreden in de incidentie of prevalentie (los van de demografische ontwikkeling) of
in de ernst van de aandoening. In paragraaf 3.3 zijn de trends in incidentie en prevalentie van voor ouderen relevante aandoeningen al samengevat. Op basis hiervan kan een
eerste indruk verkregen worden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het voorkomen van deze aandoeningen indien die trends zich voortzetten.
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Kwaliteit van leven
Hoe de toekomstige ontwikkelingen in ervaren gezondheid eruit zullen zien valt op
grond van de lichte veranderingen in het verleden (zie paragraaf 3.4) moeilijk te zeggen. De Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg (1992) verwacht geen grote
veranderingen in de beleving van de eigen gezondheid van ouderen, omdat subjectieve
gezondheid als een relatief begrip wordt gezien. Men vergelijkt de eigen gezondheid
vooral met die van leeftijdgenoten op een bepaald moment en maakt geen vergelijking
tussen de eigen gezondheid met de gezondheidstoestand van leeftijdgenoten in het verleden.
Een toename in beperkingen zowel in algemene dagelijkse levensverrichtingen
(ADL) als op huishoudelijk gebied (IADL) kan verwacht worden wanneer de incidentie
van invaliderende ziekten, zoals bijvoorbeeld chronische bronchitis en emfyseem, toeneemt. Een gedeeltelijke vermindering van de beperkingen op huishoudelijk gebied kan
verwacht worden door betere behandelingsmogelijkheden voor sommige aandoeningen,
zoals gezichtsproblemen en problemen met heup- en kniegewrichten (STG, 1992).
Mortaliteit en levensverwachting
Hoe de ontwikkeling van de levensverwachting zich in de toekomst voortzet is aan discussie onderhevig. Sommige onderzoekers gaan uit van een genetisch bepaalde maximum leeftijd, waardoor verdere compressie van de mortaliteit verwacht mag worden
(Fries et al., 1989). De laatste jaren worden hier echter vraagtekens bij gezet. Onderzoek
in de Verenigde Staten doet vermoeden dat de gemiddelde sterfteleeftijd juist blijft stijgen en dat zich op zeer hoge leeftijd een ‘expansie’ voordoet in plaats van een compressie van mortaliteit (Manton & Soldo, 1985; Rothenberg et al., 1991).
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Gezonde levensverwachting
Aanvankelijk werd verondersteld dat parallel aan de verbetering in de levensverwachting en de compressie van mortaliteit ook een evenredige toename of zelfs een extra toename van het aantal gezonde levensjaren zou plaatsvinden, tot uiting komend in een toename van het gezonde levenspercentage (compressie van morbiditeit) (Fries, 1980). De
laatste jaren wordt duidelijk dat dit minder simpel ligt dan in eerste instantie werd verondersteld. Dit komt doordat in de hypothetische situatie van volledig succes bij het uitbannen van ziekten met een hoge sterftekans - zoals kanker en acute hartziekten - de
‘geredde’ mensen langer leven dan ze anders zouden doen, terwijl ze dan juist in een
levensfase aanlanden waarin de kans op een chronische ziekte groot is. Dit leidt tot een
relatieve expansie van morbiditeit (Nusselder et al., 1996).
Als daarentegen invaliderende chronische ziekten en aandoeningen, zoals bijvoorbeeld artrose en gehoors- en gezichtsstoornissen volledig uitgebannen zouden kunnen
worden (of hun invaliderende effect teniet gedaan), zal het gezonde levenspercentage
toenemen en er compressie van morbiditeit optreden.
Deze trends hebben uiteraard groot effect op de benodigde formele en informele
zorg. Voor een uitgebreider overzicht van de toekomstige benodigde zorg zie thema-rapport VI, deel B, hoofdstuk 2.
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Gevolgen voor de zorg
In het algemeen is het beleid van de laatste jaren erop gericht geweest om de intramurale zorg te verminderen (STG, 1992). In 1995 woonde 2% van de mannen en 4% van de
vrouwen in de leeftijdsklasse 65-79 in een tehuis. Van de 80-plussers woonde 17% van
de mannen en 28% van de vrouwen in een tehuis (Timmermans, 1997). Het aantal ouderen dat in tehuizen woont, blijft in absolute zin dalen. Anders dan in het verleden, geldt
dit ook voor de oudste ouderen (Timmermans, 1997).
De verwachting is dat het aandeel van de bevolking dat informele zorg biedt ongeveer gelijk blijft tot het jaar 2010. Of deze groep de zorg-activiteiten in de huidige
omvang en met de huidige frequentie en intensiteit zal blijven voortzetten, is echter niet
duidelijk (De Boer et al., 1994).
Verondersteld wordt dat door een vermindering van intramurale zorg en een stabilisatie van de informele zorg de druk op informele verzorgers zal toenemen. Hierdoor zouden de gezondheidsproblemen van informele verzorgers, van wie velen tot de 55-plussers behoren, toenemen. Tot nu toe is uit onderzoek bij (selectieve) steekproeven
gebleken dat informele verzorgers zich zwaar belast kunnen voelen en vaak ernstige
psychische klachten hebben vergeleken met de doorsnee bevolking (Duijnstee, 1992;
Pot, 1996; Schure, 1995).

3.7

De betekenis voor het beleid

Beleidsvoorbereiding
Het voorafgaand overzicht maakt duidelijk dat gezondheidsproblemen veelvuldig voorkomen bij ouderen. Zijn er mogelijkheden om hier een verbetering in aan te brengen en
gezondheidswinst te behalen? Over lacunes in, en mogelijkheden ter verbetering van het
preventiebeleid gericht op ouderen is recent een rapport verschenen van de voorlopige
Raad van de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening (RVZ, 1996ab). De
mogelijke preventieve maatregelen die in deze paragraaf worden besproken zijn voornamelijk gebaseerd op dit rapport, tenzij anders wordt aangegeven. Er wordt alleen een
samenvatting van preventieve maatregelen gegeven voor de aandoeningen die in dit
hoofdstuk zijn besproken (aandoeningen met de hoogste prevalentie of incidentie of die
een belangrijke doodsoorzaak zijn bij ouderen). Hierbij wordt een onderverdeling
gemaakt naar primaire, secundaire preventie en zorg.
Primaire preventie
Primaire preventie, oftewel het voorkomen van het ontstaan van ziekten, is bij ouderen
maar zeer beperkt mogelijk. Een belangrijke vorm van primaire preventie is de beïnvloeding van leefstijlfactoren ter bevordering of bescherming van de gezondheid. Leefstijlbeïnvloeding (zoals het stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten) is weliswaar
met name eerder in de levensloop geboden, maar voor al deze factoren geldt: beter laat
dan nooit (RVZ, 1996b). Voor meer informatie over de beïnvloeding van leefstijlfactoren
in de algemene bevolking, dus zowel onder ouderen als eerder in de levensloop onder
jongeren en volwassenen, wordt verwezen naar thema-rapport IV, deel A, hoofdstuk 2.
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Een andere vorm van primaire preventie is vaccinatie ter voorkoming van infecties met
het griepvirus. Hierdoor kan tevens ziekte en sterfte als gevolg van dit virus worden
voorkomen. Er zijn een aantal risicogroepen in dit opzicht, waaronder ouderen met
bepaalde hart- en longziekten en ouderen met suikerziekte. Naast vaccinatie van deze
risicogroepen pleit een aantal argumenten voor vaccinatie van alle ouderen, dus ook van
degenen die niet tot de risicogroepen behoren. Belangrijke argumenten vóór zijn vermindering van de morbiditeit, vermindering van de sterfte aan de (in)directe gevolgen
van influenza en een goede kosteneffectiviteit. Zie ook thema-rapport IV, deel 2, hoofdstuk 2.4. De overheid heeft dan ook in 1996 besloten dat alle 65-plussers voor programmatische griepvaccinatie in aanmerking komen (VWS, 1997).
Secundaire preventie
Ook zijn er enkele mogelijkheden voor secundaire preventie, dat wil zeggen voor het
opsporen van een ziekte of risicofactor voordat de oudere ‘patiënt’ zich daarvan bewust
is, met als doel vroege behandeling mogelijk te maken. Een adequate opsporing van
systolische hypertensie en atriumfibrilleren is gewenst voor het behalen van gezondheidswinst met betrekking tot hart- en vaatziekten en vasculaire dementie. Momenteel
wordt onderzocht of screening op prostaatkanker bij ouderen mogelijk is. Afhankelijk
van de resultaten kunnen verdere stappen worden bepaald. Er wordt overwogen om
screening op borstkanker voor vrouwen ouder dan 70 jaar toegankelijk te maken. Volgens de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening
zouden in ieder geval de inspanningen geïntensiveerd moeten worden om de doelgroep
in zijn volle breedte te bereiken, waarbij vooral gedacht wordt aan oudere alleenstaande
vrouwen. Ook met de screening van het gehoor wordt geëxperimenteerd. Veel ouderen
lijken zich niet goed bewust van gehoorproblemen of zoeken hiervoor geen hulp. Ook
blijken (huis)artsen geen systematische aandacht aan gehoorproblemen van ouderen te
schenken. De resultaten van de experimenten met screening zijn echter nog niet beschikbaar. Onderzoek naar de genetische gevoeligheid voor het ontwikkelen van suikerziekte
kan leiden tot meer gerichte screeningsmethoden voor de vroegtijdige onderkenning van
deze ziekte. Voorts is het wellicht nuttig om na te gaan of screening van personen met
risicofactoren voor het ontwikkelen van suikerziekte (obesitas en familiair voorkomen)
zinvol is.
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Zorg
Tenslotte kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan voor zorginterventies, waarmee
interventies bedoeld worden die een verergering van, of invalidering door reeds opgetreden ziekten kunnen voorkomen.
Hoewel ziekten op oudere leeftijd meestal chronisch en dus ongeneeslijk zijn, kunnen
toch hun gevolgen worden bestreden. Dit is vooral van belang bij invaliderende ziekten
zoals artrose. Interventies gericht op verbetering van de functionele status staan echter
nog in de kinderschoenen. Zij zijn veelal breed van opzet, kostbaar en hebben onduidelijke werkingsmechanismen. Ontwerpen en evaluatie van gerichte interventies bij zorgvuldig uitgezochte risicogroepen zijn dan ook geboden (Deeg & Hoeymans, 1997).
Een tweede aanbeveling betreft het intensiveren van nazorg en gedragsbeïnvloeding
na een hartinfarct of beroerte. Voor het hartinfarct geldt ook dat het van belang is dat
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ouderen op tijd hulp zoeken en ook in voldoende mate adequate hulp krijgen (bijvoorbeeld thrombolyse). Bij beroerte is ook een verbetering van de herkenning van TIA’s
nodig en zijn stroke units in ontwikkeling.
Ook wat betreft suikerziekte kan de zorg worden verbeterd, vooral door stimulering
van de huidige richtlijnen voor protocollaire zorg in de huisartspraktijk en de toesnijding
van de educatie over suikerziekte op ouderen. Daarnaast dienen ernstige complicaties
zoveel mogelijk te worden uitgesteld of te worden voorkomen door een regelmatige
controle van de metabole instelling door patiënt en arts.
De kwaliteit van leven van mensen met gehoorproblemen kan worden verbeterd door
een betere verstrekking van gehoorhulpmiddelen, door gerichte bijscholing van artsen
en beïnvloeding van attituden ten aanzien van het gebruik ervan.
Wat betreft depressie zou evaluatie- en effectonderzoek van therapeutische interventies bij ouderen wenselijk zijn.
Op dit moment ligt de prioriteit wat betreft dementie bij de ondersteuning van informele verzorgers van dementerende ouderen. Het is noodzakelijk om na te gaan of het
huidige aanbod aan preventieve maatregelen voor informele verzorgers van dementerende ouderen aanvulling of verbetering behoeft. Meer informatie over de spreiding van het
aanbod over het land en onderzoek naar de ontwikkeling en effecten van nieuwe interventies is noodzakelijk. Een goede herkenning van dementie, waarbij uitgesloten wordt
dat de symptomen door andere, herstelbare oorzaken zoals bijvoorbeeld medicatie, worden veroorzaakt, is tevens van belang.
Onjuist geneesmiddelengebruik door ouderen dient te worden voorkomen. Er moet
daarom een goede afstemming komen tussen de intra- en extramurale sector zoals door
de Gezondheidsraad in 1994 is aanbevolen (Gezondheidsraad, 1994). Daarnaast wordt
onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen en
specialisten ter overweging genoemd. Ook kan onderzoek overwogen worden naar het
ontwikkelen van goed leesbare, goede en gerichte voorlichting over geneesmiddelengebruik en de effecten daarvan.
Tenslotte verdient het aanbeveling om na te gaan of bepaalde groepen ouderen, zoals
allochtone ouderen en ouderen met een lage SES, voldoende door de zorg worden
bereikt
Voor uitvoerige beschrijvingen van en aanbevelingen ten aanzien van zorgaspecten
van verschillende voor ouderen van belang zijnde ziekten, zoals artrose, hartinfarct, hartfalen, suikerziekte, CARA en depressie wordt ook verwezen naar thema-rapport V, deel B.
Algemene maatregelen
Naast de hierboven genoemde vormen van interventies zijn voor ouderen nog twee
typen algemene maatregelen van belang, waarvan het toepassingsgebied in beide gevallen zowel binnen preventie als zorg ligt. Allereerst zijn dat initiatieven ter stimulering
van bewegen door ouderen. Goede en aangepaste vormen van bewegen kunnen ziekten
helpen voorkomen en de ernst van aanwezige ziekten helpen verminderen (zoals bijvoorbeeld bij artrose). Bovendien kunnen ze in het algemeen een gunstig effect hebben
op de mobiliteit, veiligheid en zelfredzaamheid en kunnen ze de vereenzaming en het
sociaal isolement van ouderen verminderen, ook al behoeft de evaluatie van deze effecten nog verbetering (RvZ, 1996).
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Ten tweede kan door aanpassingen in de omgeving van ouderen een grotere veiligheid
worden gecreëerd zodat de kans op valongevallen vermindert, waarbij onder andere te
denken valt aan een verbetering in de implementatie van hulpmiddelen. De zelfredzaamheid en de zelfzorg zouden wellicht nog op andere punten kunnen worden verbeterd, al
is nog niet duidelijk hoe dit het best gerealiseerd kan worden. Ook dit verdient nader
onderzoek.
Op grond van deze samenvatting van mogelijke maatregelen kan geconcludeerd worden dat er zeker aanknopingspunten zijn voor interventie ter verbetering van de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand van ouderen. De roep om wetenschappelijk
onderzoek ter evaluatie van deze maatregelen is groot.

Informatievoorziening

D EE L B

De afgelopen jaren zijn in Nederland een beperkt aantal onderzoeken naar de gezondheidstoestand van ouderen in gang gezet. Tot nu toe is slechts een gedeelte van de resultaten van deze onderzoeken gepubliceerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nog veel
kennis over de gezondheidstoestand van ouderen ontbreekt.
Allereerst is er behoefte aan kennis over de effecten van determinanten op de gezondheidstoestand van ouderen. Van de veronderstelde determinanten van hart- en vaatziekten is bijvoorbeeld wel bekend in welke mate deze factoren bij ouderen voorkomen,
maar nog niet in welke mate zij bepalend zijn voor de gezondheidstoestand van ouderen
in de verschillende leeftijdsklassen (zie Mennen et al., 1996). Het gaat niet alleen om de
effecten van de veronderstelde determinanten afzonderlijk, maar juist ook om de cumulatieve en interactie-effecten van deze determinanten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan interactie-effecten van sekse, SES, het al dan niet alleenstaand zijn en
ziektespecifieke risicofactoren.
Wat betreft de beschrijving van de gezondheidstoestand (onder andere sterfte, doodsoorzaken, het vóórkomen van ziekten, aandoeningen en de kwaliteit van leven) bestaat
op dit moment vooral behoefte aan onderzoek bij kwetsbare groepen ouderen, dat
gericht is op de kwantificering van de gezondheidsproblemen in deze groepen. Hierbij
wordt vooral gedacht aan ouderen met een lage SES en alleenstaande ouderen, in het bijzonder alleenstaande vrouwen met een lage SES en alleenstaande mannen die nooit
gehuwd zijn geweest.
Het is van groot belang om trends in sterftecijfers, het voorkomen van ziekten en
aandoeningen, kwaliteit van leven en het zorggebruik van ouderen de komende jaren te
blijven volgen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de ontwikkelingen op deze gebieden, wat van belang is voor de ontwikkeling van gezondheidszorgbeleid en het inschatten van de financiële gevolgen van die ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van
ouderen. De meeste informatie over trends die momenteel beschikbaar is, is erg globaal.
Het lijkt wenselijk om meer aandacht te besteden aan sekse- en leeftijdsverschillen in de
trends.
Bij de bespreking van de aanknopingspunten voor interventie werd al geconcludeerd
dat op verschillende terreinen onderzoek gewenst is. Hiervoor verwijzen we naar de
betreffende paragraaf.
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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
GEHUWDEN, ONGEHUWDEN,
SAMENWONENDEN EN ALLEENSTAANDEN

I.M.A. Joung, F.W.A. van Poppel

4.1

Inleiding

De gezondheid van het individu wordt mede beïnvloed door de burgerlijke staat en de
samenlevingsvorm waarin de betrokkene leeft. Tot aan het begin van de jaren zeventig
vielen beide begrippen nog grotendeels samen en vormde de burgerlijke staat een goede
indicatie voor de feitelijke samenlevingsvorm. Daarna hebben zich in Nederland, in
navolging van andere landen, grote veranderingen voorgedaan. Als gevolg daarvan valt
de burgerlijke staat in steeds mindere mate samen met de feitelijke samenlevingsvorm.
Daarnaast is ook de heterogeniteit binnen de burgerlijke staat groepen toegenomen als
gevolg van structurele wijzigingen in sociaal-economische positie, levensstijl en (zelf-)
beeld van de burgerlijke staat groepen. Deze wijzigingen zijn van invloed geweest op de
mate waarin verschillende burgerlijke staat groepen in meer of minder ongunstige
omstandigheden verkeren, en gezondheidsschadend of gezondheidsbevorderend gedrag
vertonen. De gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat hebben hierdoor aan belang
ingeboet, zonder dat ze daarmee hun waarde hebben verloren.
Vraagstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de relatie tussen burgerlijke staat en samenlevingsvorm en
gezondheid aan de hand van vijf aspecten, namelijk de huidige relatie, trends in het verleden, determinanten hiervan, verwachte toekomstige ontwikkelingen en de betekenis
voor het beleid (zie ook deel B, introductie). In paragraaf 4.5 wordt apart aandacht
besteed aan de gezondheidstoestand van twee groepen die specifiek onderwerp van
VWS-beleid zijn, namelijk alleenstaande ouders en alleenstaande ouderen.
Aanpak
De hier gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de CBS-doodsoorzakenstatistiek
(1950-1990), uit de CBS-Gezondheidsenquête (CBS-GE) (1993-1994) en het GLOBEonderzoek (1991). Het GLOBE-onderzoek staat voor ‘Gezondheid en LeefOmstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken’ en is een grootschalig prospectief onderzoek.
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Beschrijving van de relatie tussen burgerlijke
staat, samenlevingsvorm en gezondheid in
Nederland

Voor zowel mortaliteit als morbiditeit, voor zowel subjectieve als objectieve gezondheid
en voor zowel lichamelijke als psychische gezondheid wordt dezelfde rangorde gevonden tussen de burgerlijke staat groepen: gehuwden hebben de minste gezondheidsproblemen, gevolgd door nooit-gehuwden en verweduwden, terwijl gescheiden personen de
meeste gezondheidsproblemen hebben. Deze rangorde wordt zowel bij mannen als bij
vrouwen aangetroffen, zij het dat de verschillen bij mannen groter zijn dan die bij vrouwen.
Verschillen in gezondheid naar samenlevingsvorm zijn minder systematisch onderzocht dan verschillen naar burgerlijke staat. Het feit dat de samenlevingsvorm van een
individu in Nederland niet standaard is opgenomen in overheidsregistraties (zoals bijvoorbeeld de burgerlijke stand) heeft hier mede aan bijgedragen. Voor die gezondheidsindicatoren waarvoor wel gegevens voorhanden zijn wordt over het algemeen gevonden
dat samenwonenden minder gezondheidsproblemen hebben dan alleenstaanden.

Verschillen in morbiditeit

D EE L B

Lichamelijke gezondheid
Variabelen zoals sociaal-economische status en urbanisatiegraad hangen samen met
gezondheid en deze variabelen hangen ook samen met burgerlijke staat (Manting, 1994).
Bij onderzoek van gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat zou dan ook voor deze
sociaal-demografische variabelen gecontroleerd moeten worden. Uit het GLOBE-onderzoek blijkt dat er ook na controle voor leeftijd, geslacht, opleiding, urbanisatiegraad,
religieuze affiniteit en geboorteland gezondheidsverschillen worden gevonden naar burgerlijke staat. Gescheiden personen beoordelen hun gezondheid vaker als minder dan
goed en rapporteren vaker chronische aandoeningen dan gehuwden. De verschillen in
gezondheid zijn groter voor de meer subjectieve gezondheidsmaten zoals het oordeel
over de eigen gezondheid dan voor de meer objectieve gezondheidsmaten zoals het hebben van chronische aandoeningen (zie tabel 4.1) (Joung et al., 1994). Uit analyses van
de CBS-GE 1993-1994, waarin gecontroleerd wordt voor leeftijd, geslacht en opleiding,
blijkt dat gescheiden personen vaker een langdurige beperking hebben dan gehuwden.
Uit dezelfde gegevens blijkt dat na controle voor leeftijd, geslacht en opleiding
alleenstaanden voortdurend meer gezondheidsproblemen hebben dan samenwonenden.
Alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen hebben, in vergelijking met alleenstaanden zonder thuiswonende kinderen, een slechter oordeel over hun eigen gezondheid, maar rapporteren evenveel langdurige beperkingen en aanzienlijk minder chronische aandoeningen (tabel 4.1).
De hierboven beschreven verschillen in gezondheid hebben betrekking op een
onderscheid naar burgerlijke staat onafhankelijk van samenlevingsvorm (bijvoorbeeld
zowel op de alleenstaande als op samenwonende gescheidenen) en op een onderscheid
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Tabel 4.1: Gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm, logistische regressie.
Odds ratios (95% betrouwbaarheidsintervallen)
Oordeel eigen
gezondheid
(minder-dan-goed)
Burgerlijke staat
gehuwd c
nooit-gehuwd
gescheiden
verweduwd
Samenlevingsvorm
samenwonend d
alleenstaand
thuiswonend
alleenstaande ouder
overig

a

1,00
1,37 (1,19-1,57)
1,95 (1,70-2,24)
1,04 (0,89-1,21)
b

1,00
1,34 (1,19-1,52)
1,02 (0,70-1,49)
1,55 (1,22-1,97)
1,16 (0,80-1,70)

Chronische
aandoeningen
(één of meer)
a

1,00
1,06 (0,94-1,18)
1,32 (1,15-1,50)
0,81 (0,70-0,94)
b

1,00
1,32 (1,18-1,49)
0,78 (0,58-1,05)
1,07 (0,85-1,34)
0,95 (0,65-1,38)

Langdurige
beperkingen
(één of meer)
b

1,00
1,40 (1,13-1,73)
1,64 (1,31-2,04)
1,06 (0,88-1,28)
b

1,00
1,34 (1,15-1,56)
2,40 (1,45-3,98)
1,28 (0,93-1,75)
1,59 (1,01-2,51)

a) op basis van GLOBE-gegevens (n=18.453, leeftijd 15-74 jaar), gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, urbanisatiegraad, religieuze affiniteit en geboorteland (Joung et al., 1994).
b) op basis van de CBS-GE 1993/1994 (n=12.031, leeftijd 25-85+ jaar), gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en opleiding.
c) bij burgerlijke staat zijn de gehuwden als referentie-categorie genomen, waardoor zij automatisch een odds ratio van 1,00
hebben
d) bij samenlevingsvorm zijn de samenwonenden als referentie-categorie genomen, waardoor zij automatisch een odds ratio
van 1,00 hebben.

naar samenlevingsvorm onafhankelijk van burgerlijke staat (bijvoorbeeld zowel de
nooit-gehuwde als de gescheiden en verweduwde samenwoners). Als burgerlijke staat
en samenlevingsvorm tegelijkertijd in ogenschouw worden genomen, blijkt dat samenlevingsvorm een deel van de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat kan verklaren, terwijl burgerlijke staat een deel van de gezondheidsverschillen naar samenlevingsvorm kan verklaren. Het blijkt echter ook dat zowel samenlevingsvorm als burgerlijke
staat elk een onafhankelijk effect op de gezondheid hebben: van de samenwonenden
hebben gehuwd samenwonenden de minste gezondheidsproblemen en gescheiden personen die met een partner samenwonen de meeste gezondheidsproblemen, en van bijvoorbeeld de gescheiden personen hebben alleenstaanden meer gezondheidsproblemen
dan samenwonenden (Joung et al., 1994, 1995a).
Psychische gezondheid
Uit het Nemesis-onderzoek (zie tabel 4.2) blijkt dat gehuwde mannen en vrouwen de
minste psychische stoornissen hebben. Bij vrouwen komen psychische stoornissen het
meest voor onder verweduwden en gescheidenen. Daarna volgen nooit-gehuwden. Bij
mannen hebben de nooit-gehuwden en gescheidenen de meeste psychische stoornissen
(Bijl et al.).
Uit onderzoek naar de prevalentie van psychische aandoeningen in de niet-geïnstitutionaliseerde bevolking in de regio Nijmegen (leeftijdsgroep 18-64 jaar) in 1983, bleek
dat deze hoger was onder gescheiden personen (11% en 16% voor respectievelijk mannen en vrouwen) en verweduwde personen (17% en 14%) dan onder gehuwden (7% en
8%), nooit-gehuwde alleenstaanden (9% en 7%) en niet-gehuwd samenwonenden (8%
D E EL B
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Tabel 4.2: Verschillen in psychische gezondheid naar burgerlijke staat: relatieve risico’s ten opzichte van de
Nederlandse bevolking als geheel a (Bron: Nemesis 1996, Bijl et al.).
Burgerlijke
staat

gehuwd
gescheiden
verweduwd
nooit-gehuwd

Stemmingsstoornissen b
mannen

vrouwen

mannen vrouwen

Overmatig gebruik
van psychoactieve
middelen c
mannen vrouwen

0,6
2,2
-e
1,2

0,6
1,8
2,7
1,4

0,7
1,1
-e
1,4

1,0
1,5
1,5
1,0

0,5
0,8
-e
1,1

0,3
1,4
3,8
1,7

0,6
1,0
0,4
1,2

0,8
1,4
1,5
1,2

10%

8%

17%

15%

4%

24%

24%

Prevalentie in
6%
totale bevolking

Angststoornissen

Eén of meer
stoornissen d
mannen

vrouwen

a) gebaseerd op jaarprevalenties 1996 en gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen; referentiecategorie (RR=1) is
totale populatie (18-64 jaar).
b) depressie of bipolaire stoornis.
c) verslaving aan of misbruik van alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen.
d) omvat tevens schizofrenie en eetstoornissen.
e) niet vermeld wegens te kleine aantallen (< 5 personen in cel).

en 7%) (Hodiamont et al.,1987). Bij nooit-gehuwde vrouwen met kinderen werd een
hogere prevalentie (17%) gevonden dan bij andere vrouwen. In deze analyses is niet
gecontroleerd voor leeftijd. De voor leeftijd gecorrigeerde percentages zullen voor
nooit-gehuwde personen hoger en voor verweduwde personen lager zijn dan de hier
gepresenteerde percentages.
Ongehuwden in Drenthe (leeftijd 20-65 jaar) hadden in 1986 en 1987 ook na controle voor leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad, een grotere kans om opgenomen te worden
in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
dan gehuwden (Sytema, 1991). De verschillen in kansen voor opname waren aanmerkelijk groter voor de diagnosegroepen schizofrenie en verslavingen dan voor affectieve
psychosen en neurosen. De prevalentie van recente psychische problematiek bleek bij
een onderzoek gehouden in Eindhoven in de jaren 1986-1989 (leeftijdsgroep 65-75 jaar)
bij alleenwonenden (14%) hoger te zijn dan bij samenwonenden. Dat kon vooral worden
toegeschreven aan de prevalentiecijfers van verweduwden en gescheidenen (Vermeulen
en Bosma, 1992).

Verschillen in mortaliteit

D EE L B

Totale sterfte
In een onderzoek naar sterfte onder de Nederlandse bevolking (leeftijdsrange 25+) in de
periode 1986-1990 waarbij gebruik werd gemaakt van de nationale sterftestatistieken
van het CBS, bleek dat, gecontroleerd voor leeftijd en geslacht, gescheiden mannen en
vrouwen de hoogste sterftekansen hadden. De relatieve sterfterisico’s van gehuwde,
nooit-gehuwde, gescheiden en verweduwde mannen waren respectievelijk 1,00, 1,47,
1,62 en 1,28. De relatieve sterfterisico’s van gehuwde, nooit-gehuwde, gescheiden en
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verweduwde vrouwen waren respectievelijk 1,00, 1,24, 1,49 en 1,23 (Joung et al.,
1996a). De sterfteverschillen naar burgerlijke staat zijn dus groter voor mannen dan voor
vrouwen. Bij mannen is de sterfte onder weduwnaars aanzienlijk lager dan onder nooitgehuwde mannen, terwijl de sterfte onder weduwen en nooit-gehuwde vrouwen vergelijkbaar is.
In bovenstaande studie kon in de analyses slechts worden gecontroleerd voor leeftijd
en geslacht. In een longitudinale studie van sterfteverschillen naar burgerlijke staat
waarbij GLOBE-gegevens werden gebruikt, werd gevonden dat, gecontroleerd voor
opleiding, urbanisatiegraad en religieuze affiliatie de relatieve sterfterisico’s van gehuwde, nooit-gehuwde, gescheiden en verweduwde mannen van 40-74 jaar aan het begin
van de vijf-jarige observatieperiode, respectievelijk 1,00, 1,74, 1,80 en 1,49 waren
(Joung, 1996).
In Nederland zijn geen studies verricht naar verschillen in sterfte naar samenlevingsvorm. Uit een onderzoek in Zweden bleek dat zowel bij mannen als bij vrouwen de
gehuwden lagere sterftekansen hadden dan niet-gehuwd samenwonenden. Bij mannen
was de sterfte onder niet-gehuwd samenwonenden lager dan die van de alleenstaanden;
bij vrouwen waren er nauwelijks sterfteverschillen tussen de niet-gehuwd samenwonenden en de alleenstaanden (Prinz et al., 1995).
Voor vrijwel alle doodsoorzaken hebben niet-gehuwden in Nederland hogere sterftekansen dan gehuwden (Joung et al., 1995b, 1996a). De sterfte van nooit-gehuwde,
gescheiden en verweduwde personen ten gevolge van uitwendige oorzaken van letsel en
vergiftiging (onder andere suïcide en ongevallen) is 2,0-4,0 keer hoger, ten gevolge van
ziekten van de ademhalingsorganen 1,4-2,0 keer hoger, ten gevolge van hart- en vaatziekten 1,1-2,0 keer hoger en ten gevolge van kwaadaardige nieuwvormingen 1,1-1,3
keer hoger dan bij gehuwden. Over het algemeen hebben bij deze groepen van doodsoorzaken (en bij de meer specifieke doodsoorzaken), net als bij totale sterfte, gescheiden
personen de hoogste sterftekansen en gehuwden de laagste sterftekansen (Joung et al.
1996a).

4.3

Trends in de sterfteverschillen naar burgerlijke
staat, 1950-1990

De verschillen in totale sterfte tussen gescheiden en gehuwde mannen en tussen gescheiden en gehuwde vrouwen zijn in de periode 1950-1970 toegenomen, in de periode 19701985 afgenomen, en in de periode 1985-1990 bij de mannen constant gebleven en bij de
vrouwen toegenomen. De verschillen in totale sterfte van nooit-gehuwde en verweduwde mannen in vergelijking met gehuwde mannen zijn daarentegen in de periode 19501970 afgenomen, en in de periode 1970-1990 toegenomen. De verschillen in totale sterfte van nooit-gehuwde en verweduwde vrouwen in vergelijking met gehuwde vrouwen
zijn over de hele periode 1950-1990 toegenomen (Joung et al., 1995b, 1996b).
Voor de nooit-gehuwden vertonen de meeste doodsoorzaken dezelfde trend als bij de
totale sterfte (dat wil zeggen de sterfteverschillen tussen de nooit-gehuwden en gehuwden nemen in de periode 1970-1990 toe). Alleen de sterfteverschillen voor uitwendige
oorzaken van letsel en vergiftiging tussen de nooit-gehuwden en gehuwden nemen in de
D E EL B
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periode 1970-1990 af. Bij de gescheiden personen volgen alle doodsoorzaken de trend
in totale sterfte (d.w.z. de sterfteverschillen tussen gescheiden en gehuwde personen
nemen in de periode 1970-1985 af) (Joung et al., 1996b).

4.4

Verklaringen voor de relatie tussen burgerlijke
staat, samenlevingsvorm en gezondheid

In de literatuur worden twee verklaringen genoemd voor de relatie tussen burgerlijke
staat, samenlevingsvorm en gezondheid: sociale causatie en selectie. Volgens de sociale
causatie-theorie hebben huwelijk en samenwonen een gezondheidsbevorderend of beschermend effect, terwijl het niet-gehuwd of alleenstaand zijn een nadelig effect op de
gezondheid zou hebben. In de sociale causatie-theorie wordt er dus vanuit gegaan dat
burgerlijke staat en samenlevingsvorm de gezondheid beïnvloeden. Volgens de selectietheorie zijn de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm het
gevolg van selectie van gezonde personen voor huwelijk en samenwonen: gezonde personen zouden aantrekkelijker kandidaten zijn voor het huwelijk of samenwonen en
ongezonde personen zouden een grotere kans lopen op (echt)scheiding. In de selectietheorie wordt er dus vanuit gegaan dat gezondheid de burgerlijke staat en samenlevingsvorm beïnvloedt.

Sociale causatie
Het effect van burgerlijke staat en samenlevingsvorm op de gezondheid zou kunnen verlopen via de beïnvloeding van de incidentie van ziekten of via beïnvloeding van het
beloop en de uitkomsten van het ziekteproces, dat wil zeggen via de prevalentie en ernst
van ziekten (Burman & Margolin, 1992). Het eerstgenoemde effect worden geacht te
verlopen via de beïnvloeding van meer specifieke determinanten van gezondheid zoals
leefstijl, materiële omstandigheden, psychosociale factoren en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen (Joung, 1996; Wyke & Ford, 1992).

D EE L B

Leefstijl
Gehuwden hebben over het algemeen gezondere leefwijzen dan ongehuwden. Dit blijkt
onder andere uit gegevens van de CBS-GE 1990/1992 (Verwey & Kardaun, 1994). De
meeste en meest zware rokers worden gevonden bij de gescheidenen en de meeste exrokers bij de gehuwden. De grootste proportie personen die nooit gerookt hebben wordt
bij de nooit-gehuwden aangetroffen, waarbij met name de verschillen tussen de nooitgehuwde en gehuwde mannen opmerkelijk zijn (29% van de nooit-gehuwde mannen
heeft nooit gerookt tegenover 22% van de gehuwde mannen). Deze verschillen in rookgewoonten waren in de afgelopen decennia nog groter (Joung et al., 1995b). De verschillen in rookgedrag komen ook tot uiting in het feit dat de sterftecijfers voor longkanker onder nooit-gehuwde mannen kleiner zijn dan die van gehuwde mannen terwijl voor
de meeste andere kwaadaardige kankers de sterfte van nooit-gehuwde mannen hoger is
dan die van gehuwde mannen.
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Alcoholconsumptie heeft een U-vormig verband met gezondheid: de meeste gezondheidsproblemen worden aangetroffen bij personen die nooit drinken en bij de zware
drinkers. Zowel bij mannen als vrouwen wordt het grootste percentage matige drinkers
gevonden bij de gehuwden en verweduwden en het kleinste percentage bij gescheiden
personen. Nooit-gehuwde mannen zijn oververtegenwoordigd in de categorie nooitdrinkers en zware drinkers (Joung et al., 1997).
Ook lichaamsgewicht vertoont een U-vormig verband met gezondheid. Ondergewicht wordt bij zowel mannen als vrouwen het meest gevonden bij de nooit-gehuwden.
Ernstig overgewicht wordt bij mannen het meest gevonden bij de gescheidenen, bij
vrouwen daarentegen het minst bij gescheiden vrouwen en het meest bij weduwen
(Joung et al., 1997).
Aan de hand van GLOBE-gegevens is nagegaan welke verschillen er zijn in leefwijzen tussen groepen die zijn onderscheiden naar zowel burgerlijke staat als samenlevingsvorm, waarbij is gecontroleerd voor leeftijd (Joung et al., 1995a). Voor rookgedrag,
alcoholconsumptie, lichaamsgewicht en fysieke activiteit bleek dat gehuwden het meest
frequent gezonde leefwijzen en het minst frequent ongezonde leefwijzen praktiseren. Er
werden ook verschillen gevonden in de leefwijzen van de niet-gehuwde groepen, maar
er was niet één groep die steeds gezondere leefwijzen had in vergelijking met de andere:
nooit-gehuwde samenwonende mannen hebben bijvoorbeeld na gehuwde mannen de
hoogste proportie ex-rokers, maar ze hebben samen met de groep gescheiden samenwonende mannen ook de laagste proportie personen met een normaal gewicht.
Verschillen in seksueel gedrag en voortplantingsgedrag tussen de burgerlijke staat
groepen verklaren gedeeltelijk de, in vergelijking met gehuwden, oversterfte van nooitgehuwde mannen aan infectieuze en parasitaire ziekten (inclusief AIDS), de oversterfte
van nooit-gehuwde vrouwen aan borstkanker, baarmoederkanker en kanker van de eileiders en hun ondersterfte ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en
kraambed, de oversterfte van gescheiden vrouwen aan kanker van de baarmoederhals en
de ondersterfte van nooit-gehuwde mannen aan prostaatkanker (Joung et al., 1996a).
Ook lijken er verschillen te bestaan in het verkeersgedrag van gehuwden en niet-gehuwden. Uit de CBS-GE 1990 blijkt dat het percentage personen dat voorin de auto de autogordel draagt met name onder gescheiden personen laag is: slechts 66% van de gescheidenen draagt de autogordel tegenover circa 80% van de personen met een andere
burgerlijke staat (Vissers & Swinkels, 1993).
Materiële omstandigheden
Gehuwden en samenwonenden verkeren ook in betere materiële omstandigheden dan de
niet-gehuwden en alleenstaanden. Van de gehuwde, nooit-gehuwde, gescheiden en verweduwde hoofden van huishoudens leeft respectievelijk 9, 14, 19 en 16% onder het
beleidsmatig minimum (Berghman et al., 1988). Deze verschillen zijn nog groter als
apart naar vrouwen wordt gekeken. Gecorrigeerd voor het aantal personen in het huishouden en schaalvoordelen in meerpersoonshuishoudens blijkt van de gehuwde, nietgehuwd samenwonende, nooit-gehuwde, gescheiden en verweduwde mannen respectievelijk 13, 10, 18, 19 en 13% zich in de laagste inkomensgroep te bevinden (minder dan
fl. 1.250,- per maand) en van de vrouwen respectievelijk 18, 4, 27, 55 en 43% (Joung et
al., 1997). Gegevens afkomstig uit het NESTOR-onderzoek (NEderlands StimuleringsD E EL B
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programma OudeRenonderzoek) ‘Leefvormen en sociale netwerken van ouderen’,
betrekking hebbend op de leefsituatie van ouderen in 1992 (leeftijdsgroep 55+) wijzen
uit dat het netto-inkomen, gecorrigeerd voor de grootte van het huishouden, grote verschillen vertoont al naar gelang de samenlevingsvorm doch de richting van die verschillen is voor mannen en vrouwen niet gelijk. Bij mannen zijn de weduwnaars er relatief
het beste aan toe, terwijl de situatie van de gescheiden alleenstaande mannen het
slechtst, en die van de nooit-gehuwden slechts weinig beter is. Bij vrouwen is de positie
van de weduwen minder gunstig doch beduidend beter dan die van de gescheiden vrouwen. Hier zijn het juist de nooit-gehuwde alleenstaande vrouwen die een relatief hoog
inkomen genieten (Liefbroer & De Jong Gierveld, 1995). Het bezit van een eigen huis is
weinig gebruikelijk onder gescheiden alleenstaande mannen en vrouwen. Het komt
daarentegen relatief vaak voor onder gehuwde en samenwonende mannen en vrouwen
en onder nooit-gehuwde alleenstaande personen (Liefbroer & De Jong Gierveld, 1995).
Psychosociale factoren
Psychosociale stress en sociale steun zijn beide geassocieerd met gezondheid, en verschillen naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm. Het verlies van de partner door
(echt)scheiding en overlijden is op zichzelf een stresserende gebeurtenis, die vaak ook
gepaard gaat met andere stresserende veranderingen, zoals een daling van het inkomen en
gedwongen verhuizing (Bloom et al., 1978; Stroebe & Stroebe, 1993). Ook een negatieve
waardering vanuit de naaste omgeving of de maatschappij voor de gescheiden of nooitgehuwde staat draagt bij aan de hogere psychosociale stress van de niet-gehuwden, hoewel de maatschappelijke opvattingen tegenwoordig toleranter zijn dan vroeger (De Jong
Gierveld & Lely, 1991). Sociale steun wordt verondersteld de negatieve effecten van psychosociale stress op de gezondheid tegen te gaan (House, 1988). Partnerrelaties geven
kwantitatief en kwalitatief meer sociale steun dan andersoortige relaties (Dykstra, 1990).
Uit de GLOBE-gegevens (Joung et al., 1997) bleek dat verlies van de partner (door
overlijden of scheiding) in het afgelopen jaar bij minder dan 1% van de gehuwden is
voorgekomen, bij circa 5% van de personen die ongehuwd samenwonen of nooit
gehuwd zijn, bij circa 25% van de gescheiden personen en weduwnaars, en bij 35% van
de weduwen. Het meegemaakt hebben van twee of meer life-events in het afgelopen
jaar, zoals een achteruitgang in inkomen, het werkloos worden of een verhuizing, wordt
relatief vaak gemeld door gescheiden mannen en nooit-gehuwde en verweduwde vrouwen. Terwijl van de gehuwde, ongehuwd samenwonende en verweduwde mannen 10%
rapporteert weinig sociale steun te ontvangen, geldt dit voor 14% van de gescheiden
mannen en 35% van de nooit-gehuwde mannen. Bij de gescheiden vrouwen rapporteert
13% en bij de nooit gehuwde vrouwen 18% weinig sociale steun tegenover circa 5% bij
de overige groepen.

D EE L B

Relatieve bijdrage van de determinanten aan de gezondheidsverschillen
De leefstijl, materiële omstandigheden en psychosociale factoren moeten niet gezien
worden als onafhankelijke intermediairen van het effect van burgerlijke staat en samenlevingsvorm op gezondheid. Een deel van de effecten van de materiële omstandigheden
en psychosociale factoren op gezondheid zal verlopen via veranderingen in leefstijl. De
hogere psychosociale stress bij niet-gehuwden zou kunnen leiden tot een hoger gebruik
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van palliatieve copingmechanismen zoals roken en alcoholconsumptie. Aangezien
sociale steun belangrijk is bij het veranderen van leefwijzen zoals het stoppen met roken,
zal het voor gehuwden en samenwonenden gemakkelijker zijn om blijvend te stoppen
met roken. Verder zouden ongunstige materiële omstandigheden kunnen leiden tot ongezonde eetgewoonten of een gebrek aan recreatiemogelijkheden.
In twee onderzoeken met GLOBE-gegevens zijn schattingen gemaakt van de relatieve bijdragen van de determinanten aan de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat
(Joung et al., 1996c, 1997). Om te beginnen is hun bijdrage aan verschillen in het oordeel over eigen gezondheid en subjectieve gezondheidsklachten, zoals gemeten met de
Vragenlijst Oordeel Eigen Gezondheid (VOEG) en vijf Nottingham Health Profile
(NHP) schalen (mobiliteit, pijn, energie, slaap en emotionele reactie), onderzocht. De
psychosociale factoren verklaren een groot deel van de verschillen in zelf-gerapporteerde gezondheid tussen gehuwde en alleenstaande niet-gehuwde mannen (25-40%). Van
de psychosociale factoren bleken vooral verschillen in sociale steun tussen de burgerlijke staat groepen belangrijk, gevolgd door het verlies van de partner in het afgelopen jaar.
De verschillen in inkomen en in financiële problemen tussen gehuwde en alleenstaande
gescheiden vrouwen kunnen 75% van hun verschillen in zelf-gerapporteerde gezondheid verklaren. Verschillen in rookgedrag, alcoholconsumptie, overgewicht en lichamelijke activiteit kunnen 15%, respectievelijk 25% van de gezondheidsverschillen van
mannen en vrouwen verklaren.
Daarnaast zijn sterfteverschillen onderzocht. Verschillen in de genoemde leefwijzen
kunnen 45% van de oversterfte onder gescheiden mannen en 20% van de oversterfte van
weduwnaars verklaren. Verschillen in de leefwijzen leken verantwoordelijk voor 35%
van de oversterfte van gescheiden vrouwen, waarbij met name verschillen in rookgedrag
een belangrijke rol speelden. Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt dat er
door onvoldoende statistische power bij vrouwen geen significante sterfteverschillen
naar burgerlijke staat konden worden aangetoond. Doordat de sterfte onder vrouwen
lager is en de sterfteverschillen tussen burgerlijke staat groepen bij vrouwen kleiner zijn
dan bij mannen is voor vrouwen een langere observatieperiode nodig om deze verschillen vast te stellen dan voor mannen.
Gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen
Gescheiden en verweduwde personen maken vaker van gezondheidszorgvoorzieningen
gebruik en nooit-gehuwde personen minder vaak dan gehuwden. Uit de CBS-GE
1989/1991 blijkt bijvoorbeeld dat gehuwde, nooit-gehuwde, gescheiden en verweduwde
personen respectievelijk 4,0, 3,4, 4,9 en 5,0 keer per jaar naar de huisarts gaan en dat er
respectievelijk 9,3, 7,9, 11,5 en 10,0 ziekenhuisopnamen zijn voor iedere 100 personen
in de betreffende burgerlijke staat (CBS, 1992). Dit patroon blijft bestaan als voor meer
sociaal-demografische variabelen gecontroleerd wordt dan alleen leeftijd en geslacht, en
ook na controle voor verschillen in gezondheidstoestand tussen de burgerlijke staat
groepen (Joung et al., 1995c). Dat nooit-gehuwden minder gebruik maken van gezondheidszorgvoorzieningen, ondanks het feit dat zij meer gezondheidsproblemen hebben,
zou erop kunnen wijzen dat nooit-gehuwden hun gezondheid verwaarlozen.
Ook blijken er verschillen te zijn in preventief gedrag naar burgerlijke staat. Uit
gegevens van de CBS-GE 1991-1993 blijkt dat gehuwde vrouwen in de laatste vijf jaar
D E EL B
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vaker een uitstrijkje ter screening op baarmoederhalskanker hebben laten maken dan
nooit-gehuwde vrouwen. Voor screening op baarmoederhalskanker in het kader van het
bevolkingsonderzoek worden echter geen statistisch significante verschillen gevonden
in deelname tussen nooit-gehuwde en gehuwde vrouwen. Wel blijkt dat van de vrouwen
die niet zijn ingegaan op de uitnodiging tot deelname, gehuwde vrouwen hiervoor vaker
een medisch gezien terechte reden hebben (bijvoorbeeld elders uitgestreken of baarmoeder verwijderd) dan nooit-gehuwde vrouwen (Van Gessel-Dabekaussen & Van Ballegooijen, 1994).
Uit gegevens van de CBS-GE 1991-1993 in de totale populatie blijkt verder dat
nooit-gehuwde vrouwen minder vaak een mammografie laten verrichten dan gehuwde
vrouwen. Onder de vrouwen die in het kader van het bevolkingsonderzoek screening
naar borstkanker zijn uitgenodigd om een mammografie te laten maken, blijkt er echter
geen statistisch significant verschil te zijn in deelname tussen nooit-gehuwde en gehuwde vrouwen (Van Gessel-Dabekaussen & De Koning, 1995). Het lijkt er dus op dat bij
gehuwde vrouwen vaker preventief medisch onderzoek wordt verricht buiten de bevolkingsonderzoeken om dan bij niet-gehuwde vrouwen.

Selectie
Selectie kan plaatsvinden op gezondheid, zogenaamde directe selectie, of op determinanten van gezondheid, indirecte selectie genoemd.

D EE L B

Directe selectie
De veronderstelling bij directe selectie is dat gezondheid de burgerlijke staat of samenlevingsvorm beïnvloedt. Selectie op gezondheid zou een rol kunnen spelen bij het tot
stand komen van een huwelijk of samenwoonrelatie: gezonde personen zouden op de
‘huwelijksmarkt’ meer kans maken dan ongezonde personen. Selectie op gezondheid
zou ook een rol kunnen spelen bij de beëindiging van een relatie. Door ziekte van een
van de partners kan de huwelijksrelatie onder extra druk komen te staan waardoor de
kans op (echt)scheiding toeneemt.
Om selectie te onderzoeken zijn longitudinale gegevens vereist. Met behulp van
GLOBE-gegevens is onderzocht of gezonde nooit-gehuwde en gescheiden personen
gedurende een observatieperiode van vier jaar een grotere kans hadden om te (her)trouwen dan ongezonden, en of ongezonde gehuwden een grotere kans hadden op echtscheiding of verweduwing dan gezonde gehuwden (Joung et al., 1996c). Aanwijzingen voor
selectie op gezondheid werden alleen gevonden voor de overgang van gehuwd naar
gescheiden: gehuwden die vier of meer subjectieve gezondheidsklachten of twee of
meer chronische aandoeningen rapporteerden, hadden respectievelijk een 1,5 en 2 keer
zo grote kans om een echtscheiding mee te maken dan personen die geen enkele subjectieve gezondheidsklacht of chronische aandoening hadden. Het is duidelijk dat het aandeel van selectie op gezondheid als verklaring van gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat zeker niet verwaarloosbaar is. Meer longitudinaal onderzoek is echter vereist
om de tegenstrijdigheden binnen en tussen studies op te helderen.
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Indirecte selectie
Bij indirecte selectie vindt de selectie van partners plaats op grond van determinanten
van gezondheid. In dat geval beïnvloeden deze determinanten dus zowel burgerlijke
staat en samenlevingsvorm als gezondheid. Determinanten waarvan geconstateerd is dat
ze mogelijk een rol spelen bij partnerselectie zijn bijvoorbeeld uiterlijk (onder andere
lichaamslengte, lichaamsgewicht), sociaal-economische status, (onder andere opleidingsniveau) en bepaalde leefwijzen (o.a. alcoholconsumptie).
Tussen samenlevingsvormen worden aanzienlijke verschillen in opleidingsniveau aangetroffen, bij vrouwen in veel grotere mate dan bij mannen. Ook de richting van
de verschillen wijkt af. Gegevens van het NESTOR-onderzoek wijzen uit dat onder de
55-plussers het gemiddelde opleidingsniveau van de gehuwde mannen (inclusief de
ongehuwd samenwonenden) hoger ligt dan bij de alleenstaanden, en vooral veel hoger
ligt dan bij de nooit-gehuwden. Bij vrouwen hebben de nooit-gehuwden daarentegen het
hoogste opleidingsniveau, gevolgd door de gescheiden alleenstaande vrouwen. Gehuwde vrouwen hebben een relatief gering aantal jaren opleiding achter de rug (Liefbroer &
De Jong Gierveld, 1995). Voor andere determinanten zoals alcoholconsumptie, obesitas
en rookgewoonten is onderzoek met longitudinale gegevens nodig voordat kan worden
vastgesteld of er sprake is van indirecte selectie. Het feit dat deze determinanten scheef
zijn verdeeld naar burgerlijke staat of samenlevingsvorm kan het gevolg zijn van zowel
indirecte selectie als van sociale causatie.

4.5

Specifieke risicogroepen

Alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen
Uit verschillende onderzoeken naar de gezondheidstoestand van alleenstaande ouders
komt naar voren dat hun gezondheid slechter is dan die van paren en die van andere
alleenstaanden (Van Delft & Niphuis-Nell, 1988; Van Gelder, 1987; Kooij, 1988). De
gezondheidsproblemen liggen voornamelijk op psychisch gebied, maar ook met
betrekking tot de lichamelijke gezondheid worden verschillen gevonden (König et al.,
1992).
Bij de verklaring van de slechtere gezondheid van alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen spelen waarschijnlijk voornamelijk causatiemechanismen een rol
(König et al., 1992). Er is relatief vaak sprake van een accumulatie van ongunstige
materiële en psychosociale factoren, met name als de alleenstaande ouder een vrouw
is. Bij een meerderheid van de eenoudergezinnen met een vrouw als hoofd van het
huishouden is bijstand de belangrijkste inkomensbron (56% tegenover 3% bij de mannen), terwijl dit bij eenoudergezinnen met een man als hoofd van het huishouden inkomen uit betaald werk was (68% tegenover 27% bij de vrouwen) (Van Gelder, 1984).
Het opleidingsniveau van de hoofden van eenoudergezinnen is lager dan van de
gemiddelde Nederlander, waardoor ook de vooruitzichten op een verbetering van de
financiële omstandigheden klein zijn. Naast de materiële factoren zijn ook psychosociale factoren van belang. De meeste eenoudergezinnen ontstaan door stressvolle
gebeurtenissen: vrouwelijke alleenstaande ouders zijn voornamelijk gescheiden en
mannelijke alleenstaande ouders zijn in meerderheid gescheiden of verweduwd. VerD E EL B

143

4 GEHUW DEN, ONGEHUW DEN, SAMENW ON E N D E N E N A L L E E N STA A N D E N I I

VTV RIVM

der ervaren alleenstaande ouders de ongedeelde verantwoordelijkheid voor het gezin
als zeer belastend en hebben zij vaak te kampen met gevoelens van eenzaamheid
(König et al., 1992).
Een andere verklaring voor de nadelige gezondheidssituatie van alleenstaande ouders
is dat zij (en dan met name vrouwen) slecht één maatschappelijke rol vervullen. Het aantal sociale rollen (partner-rol, ouder-rol, arbeids-rol) dat door een persoon wordt vervult,
blijkt van invloed op de gezondheid (Arber, 1991; Martikainen, 1995; Waldron &
Jacobs, 1989). Uit de meeste onderzoeken blijkt dat het vervullen van meerdere rollen
een positief gezondheidseffect heeft. In een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk
onder vrouwen van 18-59 jaar bleek echter dat deelname aan het arbeidsproces niet
altijd positieve gezondheidseffecten had voor alleenstaande moeders: van de alleenstaande moeders hadden vrouwen met een full-time baan de slechtste gezondheid, vrouwen die niet buitenshuis werkten hadden een tussenliggende positie en vrouwen met een
part-time baan hadden de beste gezondheid (Macran et al., 1996).
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Alleenstaande ouderen
Vooral oudere alleenstaande vrouwen vormen een kwetsbare groep doordat zij in meerdere opzichten tegelijkertijd in hun deelname aan het maatschappelijke verkeer worden
bedreigd (WVC, 1990). Hun inkomenssituatie is ongunstiger (Timmermans 1994, 1997)
en de afwezigheid van een partner vermindert de hoeveelheid sociale steun waarop zij
een beroep kunnen doen. Uit een vergelijking met andere burgerlijke staat groepen van
dezelfde leeftijd blijkt dat zij ook een slechtere gezondheid hebben. Gegevens afkomstig
van het NESTOR-onderzoek wijzen uit dat het oordeel van alleenstaande ouderen over
de eigen gezondheid, gestandaardiseerd naar leeftijd, inderdaad duidelijk negatiever uitvalt dan van gehuwde en niet-gehuwde samenwonende ouderen. Er deden zich aanzienlijke verschillen voor tussen mannen en vrouwen, terwijl ook de formele burgerlijke
staat grote invloed had. Bij mannen hadden nooit-gehuwden en gescheidenen een veel
negatiever oordeel over de eigen gezondheid dan de alleenstaande weduwnaars; bij
vrouwen waren de verschillen veel geringer en was het oordeel onder gescheiden vrouwen het meest negatief.
Belemmeringen in dagelijkse bezigheden (ADL-score) werden onder alleenstaande
mannen vaker aangetroffen dan onder samenwonende oudere mannen, terwijl bij vrouwen van een dergelijk verschil geen sprake was. Opnieuw waren nooit-gehuwde mannen er iets slechter aan toe dan gescheidenen die op hun beurt veel meer belemmeringen
ondervonden dan weduwnaars. Met betrekking tot de belemmeringen bij huishoudelijke
activiteiten werden nauwelijks verschillen tussen de onderscheiden samenlevingsvormen aangetroffen. In totaliteit bezien zijn het met name de alleenstaande nooit-gehuwde
mannen, en in iets mindere mate de alleenstaande gescheiden mannen die door een relatief slechte gezondheidssituatie worden gekenmerkt (Liefbroer & De Jong Gierveld,
1995; Van Tilburg et al., 1995).
Uit onderzoek in Eindhoven onder 65-75 jarigen bleek dat bij zelfstandig wonenden
de prevalentie van psychische stoornissen, eenzaamheidsgevoelens en een laag welbevinden het hoogst was in de groep alleenstaande vrouwen met financiële moeilijkheden
(Vermeulen & Bosma, 1992). Uit gegevens van het LASA-onderzoek bleek dat de aanwezigheid van een partner geen effect had op de sterfte (Penninx, 1996).
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Toekomstige ontwikkelingen in de omvang
van de gezondheidsverschillen naar
burgerlijke staat en samenlevingsvorm

Samenstelling van de bevolking naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm in 2015
Door het CBS wordt jaarlijks een prognose gemaakt van de samenstelling van de Nederlandse bevolking naar burgerlijke staat en naar samenlevingsvorm. Deze prognose strekt
zich uit tot het jaar 2015 en bevat drie varianten. De middenvariant beschrijft de ontwikkeling die het meest plausibel wordt geacht. In de huishoudensprognose worden zes verschillende huishoudensposities onderscheiden. Naast de personen die deel uitmaken van
een institutioneel huishouden worden vijf types particuliere huishoudens onderscheiden:
alleenstaanden (personen die niet met een vaste partner samenwonen), thuiswonende
kinderen, samenwonenden (al dan niet gehuwd), eenouders, en personen die in een
meerpersoonshuishoudens zijn opgenomen maar geen kind of partner zijn van de persoon die het huishouden bestuurt.
Grote veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar burgerlijke staat
worden tussen nu en het jaar 2015 niet voor de bevolking als geheel verwacht, maar wel
voor de leeftijdsklassen ouder dan 55 jaar die meer dan anderen met gezondheidsproblemen worden geconfronteerd. Onder meer wordt een sterke toename van het percentage
personen dat nooit is gehuwd, met name onder personen tussen 55 en 65 jaar, voorzien.
In 2015 zullen veel meer mannen en vrouwen gescheiden leven. Het aantal mannen dat
is gehuwd zal afnemen, vooral in de groep tussen 55 en 80 jaar. Daarentegen zal boven
de 65-jarige leeftijd het percentage gehuwden bij de vrouwen toenemen. Veel minder
mannen en vrouwen zullen in weduwstaat verkeren, met name in de leeftijdsgroepen
boven de 75 jaar (mannen), en onder de 55-80-jarigen (vrouwen).
Ook wat betreft de feitelijke samenlevingsvorm van de Nederlandse bevolking worden veranderingen verwacht. Het CBS verwacht tot 2015 een lichte toename van het
percentage van de bevolking dat als alleenstaande leeft: bij de mannen gaat het om een
stijging van 12 naar 15%, bij de vrouwen van 15 naar 18%. Een even sterke toename
wordt voorzien bij de personen die ongehuwd samenwonen. Deze toenames gaan ten
koste van het aantal mensen dat gehuwd samenwoont of thuiswonend is.
Onder personen ouder dan 55 doen zich relatief sterkere toenames voor van het percentage dat alleenstaande is, met name bij de 55-70 jarige mannen en de vrouwen ouder
dan 85. Naar verwachting zal in het jaar 2015 circa 58% van de vrouwen boven de 85
alleenstaande zijn, terwijl dit in 1995 53% betrof. De toename van de betekenis van het
ongehuwd samenwonen is onder oudere mannen en vrouwen niet spectaculair: van de
mannen en vrouwen tussen 55 en 70 jaar zal niettemin naar verwachting in 2015 tussen
de 2 en 5% ongehuwd samenwonen. Wat betreft het gehuwd en ongehuwd samenwonen
in zijn totaliteit doen zich in feite twee verschillende ontwikkelingen voor: onder mannen tussen 55 en 80 jaar neemt het percentage af, boven die leeftijd neemt het duidelijk
toe. Vergeleken met 1995 wonen in 2015 relatief minder vrouwen onder de 65 samen
maar relatief meer bij vrouwen boven de 65. In 2015 zal een relatief veel geringer deel
van de ouderen in een institutie zijn opgenomen. Betrof dit in 1995 nog 37% van de
vrouwen boven de 85, in 2015 naar verwachting nog 29%. Bij de mannen boven de 85 is
een daling voorzien van 24% in 1995 naar 19%.
D E EL B
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Verwachte veranderingen in de relatie van burgerlijke staat met gezondheid
Toekomstverwachtingen kunnen enerzijds gebaseerd worden op trends in gezondheidsverschillen in het verleden en anderzijds op trends in de determinanten van deze verschillen. Zoals beschreven in paragraaf 4.3 nemen de sterfteverschillen tussen gehuwden en gescheiden personen sinds 1970 af. De sterfteverschillen tussen de
nooit-gehuwden en verweduwden met de gehuwden vertonen daarentegen een toenemende trend. Er zijn geen gegevens bekend over het verloop van verschillen in morbiditeit tussen de hier bestudeerde groepen.
Op grond van een aantal maatschappelijke veranderingen kan verwacht worden dat
de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat zullen afnemen. Door de afname van
huwelijkssluitingen en de toename van echtscheidingen nemen oudere nooit-gehuwden
en gescheiden personen geen uitzonderingspositie meer in, waardoor het verkeren in een
dergelijke positie met minder stress gepaard zal gaan dan in voorgaande decennia. Door
de groei van het ongehuwd samenwonen kunnen ook niet-gehuwde groepen profiteren
van de voordelen van het samenwonen met een partner (onder andere sociale steun en
schaalvoordelen in levensonderhoud), waardoor de gezondheidsverschillen tussen
gehuwden en niet-gehuwden zullen verminderen. Gezondheidsverschillen zullen naar
verwachting ook afnemen doordat de financiële bevoordeling van de huwelijkse staat in
belastingwetgeving en het sociale zekerheidsstelsel afneemt.
De mate waarin de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot
een afname van de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat hangt af van de mate
waarin de gezondheidsverschillen veroorzaakt worden door sociale causatie. De relatieve bijdragen van sociale causatie en selectie aan de verklaring van gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat vormen echter een nog niet opgehelderd vraagstuk. Sociale
causatie levert een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van gezondheidsverschillen
naar burgerlijke staat, maar selectie-effecten zijn zeker niet verwaarloosbaar.

D EE L B

Kwantitatieve effecten van burgerlijke staat en samenlevingsvorm op de gezondheid in
2015
Er zijn twee alternatieve projecties gemaakt van de invloed van de toekomstige veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat, respectievelijk samenlevingsvorm, op de gezondheidssituatie. In de projecties is ervan uitgegaan dat de gezondheidsverschillen naar leeftijd, geslacht, burgerlijke
staat en samenlevingsvorm die in de CBS-GE van de jaren 1993-1995 zijn gevonden,
ook in de periode 1995-2015 van toepassing zullen zijn. Dit impliceert dat mogelijke
veranderingen in burgerlijke staat of samenlevingsvorm die het gevolg zijn van de aanwezigheid van gezondheidsproblemen (selectieproblematiek) buiten beschouwing blijven. De gezondheidsverschillen zijn niet gecontroleerd voor andere sociaal-demografische variabelen anders dan leeftijd, geslacht en respectievelijk burgerlijke staat of
samenlevingsvorm.
Allereerst zijn projecties gemaakt waarin uitsluitend rekening is gehouden met een
verandering van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Dit maakt het mogelijk de effecten van de veroudering van de bevolking te onderzoeken. Daarnaast zijn
projecties gemaakt waarin zowel veranderingen in de leeftijdsopbouw als in de samenstelling van de bevolking naar respectievelijk burgerlijke staat en samenlevingsvorm
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Tabel 4.3: Het percentage mannen en vrouwen in de bevolking in 1996 (25-84 jaar) met gezondheidsproblemen en de projectie voor 2015 op basis van veranderende bevolkingsopbouw naar leeftijd, burgerlijke staat
en samenlevingsvorm. a, b
Jaar

Mannen
leeftijd

1996
2005
2015

21,7
23,1
24,4

1996
2005
2015

45,3
46,9
48,5

1996
2005
2015

12,7
13,9
15,1

leeftijd +
leeftijd +
burgelijke samenlevingsstaat
vorm

Vrouwen
leeftijd

Oordeel eigen gezondheid minder dan goed
21,7
21,7
26,3
23,3
23,3
27,0
24,8
24,9
28,5
Eén of meer chronische aandoeningen
45,3
45,3
55,1
46,9
47,0
56,1
48,5
48,7
57,6
Eén of meer langdurige beperkingen
12,7
12,7
19,6
14,1
13,9
20,7
15,5
15,2
22,1

leeftijd +
leeftijd +
burgelijke samenlevingsstaat
vorm

26,3
27,2
28,8

26,3
27,1
28,5

55,1
56,2
57,8

55,1
56,2
57,8

19,6
20,8
22,4

19,6
20,7
22,2

a) gegevens over 1996 ontleend aan CBS-Gezondheidsenquête 1993-1995.
b) bevolkingsverdeling naar leeftijd, burgerlijke staat en samenlevingsvorm gebaseerd op de CBS-huishoudensprognose 1996.

zijn meegenomen. De invloed van de toekomstige veranderingen in de samenstelling
van de bevolking naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm (populatie van 25-84 jaar)
op de gezondheid is weergegeven in tabel 4.3.
Uit tabel 4.3 blijkt voor de periode tot 2015 het volgende:
• het percentage personen in de bevolking dat de eigen gezondheid als minder goed
ervaart, neemt door de vergrijzing van de bevolking met ongeveer 10% toe. Voor het
aandeel van de bevolking dat één of meer langdurige aandoeningen heeft, is de toename rond 7% bij mannen en rond 5% bij vrouwen. Het percentage personen met langdurige beperkingen neemt bij mannen met 19% toe en bij vrouwen met 13%;
• de invloed van de veranderde opbouw van de bevolking in 2015 naar burgerlijke
staat heeft een licht verhogend effect op het aantal gezondheidsproblemen in de totale bevolking. Voor de veranderende opbouw naar samenlevingsvorm wordt een vergelijkbaar effect gevonden. De effecten van de vergrijzing zijn echter veel belangrijker dan de effecten van burgerlijke staat en samenlevingsvorm. Het extra effect van
burgerlijke staat ligt globaal tussen 10 en 15% van het vergrijzingseffect.
Meer specifiek geldt:
• Door de veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar burgerlijke staat
wordt de toename van het percentage in de bevolking met respectievelijk een minderdan-goed gerapporteerde gezondheid, tenminste één chronische aandoening en met
tenminste één langdurige beperking die in 2015 al plaatsvindt als gevolg van het vergrijzingseffect, nog eens versterkt met respectievelijk 15, 0 en 17% bij mannen en
respectievelijk 14, 8 en 12% bij vrouwen.
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• De veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar samenlevingsvorm
bewerkstelligen in 2015 bij de mannen, maar vrijwel niet bij de vrouwen, een versterking van de effecten van de vergrijzing op het percentage van de bevolking met een
minder-dan-goed gerapporteerde gezondheid, met tenminste één chronische aandoening en met tenminste één langdurige beperking: de toename betreft respectievelijk
19, 6 en 4% bij mannen en 0, 8 en 4% bij vrouwen.
Deze resultaten moeten met voorzichtigheid worden beoordeeld omdat de aannamen
onzeker zijn. Dit is het gevolg van de onduidelijkheid over de mate van causaliteit. Zo is
de oudere nooit-gehuwde (als regel het hele leven lang zonder partner) niet te vergelijken met de jongere nooit-gehuwde. Ook de sterkte van het verband tussen het betreffende kenmerk en de gezondheidstoestand kan in de tijd veranderen, alsmede het verschil in
gezondheid tussen groepen (het relatieve risico). In de projecties is aangenomen dat de
huidige relaties tussen burgerlijke staat en gezondheid ook in de toekomst zullen gelden.
Het is echter waarschijnlijk dat de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat in de
toekomst kleiner zullen zijn.

4.7

De betekenis voor het beleid

D EE L B

Beleidsvoorbereiding
Het achterblijven van de gezondheidstoestand van niet-gehuwden en alleenstaanden bij
die van gehuwden en samenwonenden hangt deels samen met verschillen in het gebruik
van gezondheidszorgvoorzieningen ten nadele van de nooit-gehuwden. Het is belangrijk
na te gaan hoe het komt dat de toegankelijkheid van de voorzieningen voor deze groep
geringer is en maatregelen ter verbetering te treffen.
Ongezonde leefwijzen bleken frequenter voor te komen onder nooit en niet meer
gehuwden. Bij de opzet van gezondheidsbevorderende maatregelen zou de vraag hoe de
zonder partner levende mannen en vrouwen beter kunnen worden benaderd dan ook
meer aandacht moeten krijgen dan nu het geval is.
Aangetoond is dat ook de materiële omstandigheden voor een deel verantwoordelijk
zijn voor de gevonden gezondheidsverschillen, met name geldt dit voor de ongunstige
situatie van alleenstaanden (met name alleenstaande vrouwen). Het is dan ook gewenst
de effecten van maatregelen als de 1990-maatregel (die behelsde dat vrouwen die na
1990 18 jaar zijn geworden, voortaan als economisch zelfstandig worden beschouwd),
de gedeeltelijke afschaffing van de sollicitatievrijstelling in de Algemene Bijstandswet
voor ouders met kinderen, de Nabestaanden wet en andere maatregelen ook op het terrein van de gezondheid nauwkeurig te volgen.
Het is echter niet slechts de verslechtering van de financiële situatie van vooral
alleenstaande ouders en personen in weduwstaat onder de 65 jaar die aandacht vraagt.
Genoemde maatregelen maken het voor beide groepen ook tot een steeds grotere noodzaak te gaan werken en de combinatie van zorg en betaalde arbeid zou eveneens consequenties voor de gezondheid van deze groepen die vooral uit vrouwen bestaan, kunnen
hebben.
Het is niet onaannemelijk dat het streven naar een beperking van het beroep dat op
sociale zekerheidsregelingen wordt gedaan ertoe leidt dat mensen meer dan voorheen
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aangewezen raken op hun sociale netwerk. Voor vooral de oudere nooit-gehuwden en
voor personen in weduwstaat en gescheidenen zou dit tot een versterking van de samenhang tussen samenlevingsvorm/burgerlijke staat en gezondheid kunnen leiden. De betekenis die sociale ondersteuning voor de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat
heeft biedt eveneens aangrijpingspunten voor interventie. Voor ouderen en met name
voor oudere vrouwen is de versterking van netwerken en het tegengaan van isolement
een belangrijk onderdeel van het ouderenbeleid geworden (VWS, 1995). Vergroting van
de aandacht hiervoor is echter gewenst bij jongere niet-gehuwden, in het bijzonder bij
gescheiden vrouwen, en bij oudere nooit-gehuwde mannen. Voor personen die met het
verlies van hun partner worden geconfronteerd doen zich eveneens problemen voor die
tot verslechtering van de gezondheid kunnen leiden. Een verlies aan verzorging en steun
en een kwalitatief minder goede voeding dragen daar onder meer toe bij. De eerstelijnsgezondheidszorg zou zich met experimentele programma’s kunnen richten op nooitgehuwden (uitbreiding van hun sociale netwerk en mogelijkheden voor sociale steun) en
op verweduwden en gescheidenen (hulp bij aanpassing van hun dagelijkse bezigheden
aan de nieuwe situatie).
Informatievoorziening
Ondanks alle vooruitgang die geboekt is bij de studie van de factoren die de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm kunnen verklaren is nader
onderzoek dringend noodzakelijk. Op de allereerste plaats moet daarbij genoemd worden onderzoek naar de relatieve bijdrage van selectie en sociale causatie mechanismen
aan de verschillen in gezondheid. De beantwoording van deze vraag is slechts mogelijk
door gebruik te maken van grootschalig longitudinaal onderzoek naar gezondheid en
transities in burgerlijke staat en huishoudensvorm. De tijdsperiode waarover het onderzoek zich uitstrekt en de leeftijdsgroepen die worden onderzocht dienen zodanig te zijn
dat niet alleen alle soorten overgangen naar burgerlijke staat en samenlevingsvorm kunnen worden onderzocht maar tevens voldoende aantallen waarnemingen voor elk van
deze overgangen beschikbaar zijn.
Een verwant probleem dat slechts door nieuw longitudinaal onderzoek kan worden
aangepakt betreft de precieze rol van een aantal gezondheidsdeterminanten. Van een
aantal leefwijzen (alcoholgebruik) en materiële omstandigheden (inkomen) is duidelijk
dat zij een bijdrage leveren aan de gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat. Het
viel echter niet te bepalen door middel van welk mechanisme deze bijdrage tot stand is
gekomen. Enerzijds kunnen genoemde factoren een direct effect hebben gehad op de
burgerlijke staat van een persoon; zij kunnen ook van invloed zijn geweest op de
gezondheid van de betrokkenen en via de gezondheidssituatie op de burgerlijke staat. In
het laatste geval zou van indirecte selectie sprake zijn. Daarnaast zou sprake kunnen zijn
van sociale causatie. Definitieve antwoorden zijn slechts mogelijk door gebruik te
maken van longitudinaal onderzoek.
Er zijn aanwijzingen dat ongehuwd samenwonende personen in een aantal opzichten
met meer gezondheidsproblemen worden geconfronteerd dan gehuwd samenwonende
personen. Daarbij is onder meer gewezen op de in het algemeen geringere mate van
betrokkenheid van ongehuwd samenwonende partners op elkaar, tot uiting komend in
onenigheid over de toekomst van de relatie en een meer individualistische oriëntatie van
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de partners (Waite, 1995). Onderzoek zowel in de VS, Nederland als Zweden heeft uitgewezen dat ongehuwd samenwonenden in sterkere mate hun relaties ontbinden dan
gehuwden (Manting, 1994, 131). Gelet op de voorziene toename van het ongehuwd
samenwonen is nader onderzoek gewenst naar de relatie tussen het ongehuwd samenwonen en gezondheid. Daarbij zou ook onderzoek betrokken moeten worden naar het effect
van de ontbinding van de samenwoningsrelatie op de gezondheid van de achterblijvende
personen.
De in de afgelopen decennia sterk toegenomen echtscheidingskansen en de verlaging
van de hertrouw hebben geleid tot een sterke groei van het aantal eenoudergezinnen. In
de afgelopen jaren is deze groei weliswaar tot stilstand gekomen en ook voor de toekomst wordt geen verdere groei meer verwacht maar de beleidsmaatregelen genomen
met betrekking tot de stimulering van de arbeidsparticipatie van vrouwen maken het
toch gewenst de gezondheidssituatie van deze groep nauwlettend in het oog te houden.
Momenteel bestaat een relatief groot deel van de gehuwde populatie uit personen die
reeds meer dan een keer zijn gehuwd. Tevens bestaat, mede als gevolg van eerdergenoemde factor, een groter deel van de gehuwden uit personen die gemiddeld een kortere
huwelijksduur vertonen. In de toekomst zal een steeds groter deel van de gehuwden
bestaan uit personen die reeds een eerdere relatie hebben gehad. Onderzoek van Lillard
en Waite (1995) heeft aangetoond dat het effect van de gehuwde staat op de gezondheid
sterk afhankelijk is van de duur van de relatie. Bij mannen is direct reeds na de sluiting
van het huwelijk een positief effect op de gezondheid waarneembaar, bij vrouwen eerst
wanneer het huwelijk enige jaren oud is. Gescheiden personen nemen een deel van hun
problemen verband houdende met de eerder ontbonden relatie mee in hun nieuwe relatie. Voor Nederland zijn zowel ten aanzien van de problemen verband houdend met de
veranderingen in de huwelijksduur van de betrokkenen als ten aanzien van de problematiek van tweede huwelijken nog geen gegevens beschikbaar. Nader onderzoek is hier op
zijn plaats.
Over de samenstelling van de verschillende etnische groepen naar burgerlijke staat is
slechts beperkte informatie gepubliceerd. De beschikbare gegevens maken de conclusie
mogelijk dat onder mannen en vrouwen met een niet-Nederlandse nationaliteit (met uitzondering van Turken en Marokkanen) relatief veel nooit-gehuwde personen voorkomen . Ten aanzien van deze categorie die relatief veel alleenstaanden bevat en voor een
aanzienlijk deel personen betreft uit landen waarin het leven als alleenstaande zeer
ongebruikelijk is, valt te verwachten dat zich problemen kunnen voordoen. Bijzondere
aandacht is ook gewenst voor het hoge aantal eenoudergezinnen onder vrouwen van
Surinaamse en Antilliaanse afkomst (Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 1995).
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SOCIAAL-ECONOMISCHE
GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

K. Stronks, H. van de Mheen, J.P. Mackenbach

5.1

Inleiding

De positie die iemand op de maatschappelijke ladder inneemt, heeft gevolgen voor zijn
of haar gezondheidstoestand. Personen met een lagere sociaal-economische status leven
gemiddeld niet alleen een aantal jaren korter dan personen met een hogere positie op de
maatschappelijke ladder, ze brengen ook meer jaren in ziekte door. Die verschillen zijn
groot, en er zijn zelfs aanwijzingen dat ze verder toenemen. Alle reden dus om aandacht
aan deze determinant van de volksgezondheid te besteden. Dit vereist allereerst een
korte introductie op het begrip sociale ongelijkheid/stratificatie.
In iedere samenleving zijn opleidingskansen, inkomen, macht en arbeid ongelijk verdeeld. Door die ongelijke verdeling krijgt de samenleving als het ware een gelaagde
structuur, die wordt aangeduid met de term sociale stratificatie. De positie die personen
in deze structuur innemen is afhankelijk van de mate waarin zij over de schaarse hulpbronnen beschikken. Hoe hoger het inkomens-, opleidings- of beroepsniveau, hoe hoger
de sociaal-economische status (SES). Behalve een sociaal-economisch aspect, is aan die
positie ook een sociaal-culturele component te onderkennen: personen in een bepaalde
sociale positie onderscheiden zich door onder meer in attitudes en leefstijl van personen
met een andere positie.
Deze beschrijving van de sociale structuur geeft al aan dat de positie van een individu
in die structuur meerdere dimensies kent. In navolging van Weber kunnen tenminste een
klasse- en een statuscomponent worden onderscheiden (Grusky, 1994). De klassecomponent reflecteert de materiële hulpbronnen waarover iemand beschikt. Voorbeelden
hiervan zijn financiële middelen en woonomstandigheden. Het inkomen is een goede
indicator van deze component. De statuscomponent reflecteert vooral verschillen in
leefstijl, attitudes en kennis. Dit element van sociaal-economische status kan geïndiceerd worden middels het opleidings- of beroepsniveau. Hiermee zijn dan ook de meest
gebruikte indicatoren voor sociaal-economische status gegeven.
In de praktijk wordt in gezondheidsonderzoek vaak met de indicator opleiding
gewerkt. Dit heeft als voordeel dat iedereen, zowel mannen als vrouwen, werkenden én
niet werkenden, geclassificeerd kan worden. Bovendien lijkt het onderwijs dat iemand
genoten heeft een goede indicator voor de positie die hij/zij op de andere dimensies van
de sociale structuur inneemt (Schuyt, 1987). In deze bijdrage zal opleiding dan ook vaak
als SES-indicator terugkeren, hoewel ook aan andere de indicatoren aandacht besteed
zal worden.
Vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige sociaal-economische
gezondheidsverschillen, de achtergronden daarvan en de trends daarin, de verwachtinD EE L B
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gen over toekomstige ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid en de betekenis voor het
beleid. In paragraaf 5.2.2 wordt apart ingegaan op sociaal-economische gezondheidsverschillen onder jeugdigen en ouderen en onder mannen en vrouwen.
Aanpak
Het overzicht is gebaseerd op recente Nederlandse onderzoeksgegevens. Waar nodig
worden ook buitenlandse onderzoeksgegevens gepresenteerd. Een literatuuroverzicht is
verkregen middels het documentatiecentrum Sociaal-Economische Gezondheids-verschillen (Erasmus Universiteit). De literatuurstudie strekte zich uit over de jaren tachtig
en negentig.

5.2

Beschrijving van relatie tussen sociaaleconomische status en ziekte en gezondheid

Voor vrijwel alle gezondheidsindicatoren waarvoor in Nederland empirische gegevens
bekend zijn, geldt dat personen met een lagere sociaal-economische status slechter af
zijn dan personen die een hogere positie op de maatschappelijke ladder bekleden. In
deze paragraaf worden de beschikbare gegevens op een rij gezet. Om een indruk te
geven van de omvang van de verschillen worden steeds relatieve risico’s gepresenteerd,
waarbij de hoogste en laagste sociaal-economische groep met elkaar worden vergeleken.
Veel van de beschikbare gegevens zijn afkomstig uit enquête-onderzoek en hebben
derhalve betrekking op zelf-gerapporteerde gezondheidsproblemen. Onderzoek waarin
verschillen in een objectief vastgestelde ziekte/gezondheidstoestand of verschillen in
sterfte zijn bestudeerd, is veel minder uitgevoerd.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen in de algemene bevolking

D EEL B

Ziekten en aandoeningen
Uit tabel 5.1 blijkt dat het percentage personen van 16 jaar of ouder dat één of meer
(lichamelijke) chronische aandoeningen rapporteert, afneemt met het stijgen van het
opleidingsniveau.
Wanneer een onderscheid wordt gemaakt naar specifieke diagnosen, blijkt dit negatieve verband voor een groot aantal aandoeningen te bestaan, zoals ernstige hartkwaal of
-infarct, CARA, ernstige darmstoornissen, rugaandoeningen en diabetes (Van der Wulp,
1996). Wanneer opleiding als indicator voor SES wordt gebruikt, wordt vaker een negatieve samenhang met een specifieke ziekte gevonden dan in het geval van inkomen (Van
der Wulp, 1996). Voor een enkele chronische aandoening lijkt de prevalentie daarentegen juist hoger onder hogere SES-groepen. Dit geldt onder meer voor chronische huidziekte/eczeem en neusbijholte- en voorhoofdholte-ontsteking (Ooijendijk et al., 1991;
Van der Wulp, 1996).
De laatste jaren is een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van
een chronische aandoening aan de hand van objectieve criteria is vastgesteld. Ook deze
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Tabel 5.1: Prevalentie van gezondheidsproblemen naar opleiding, 1994, CBS-Gezondheidsenquête, 16 jaar
en ouder (Bron: Swinkels 1995).

1
Gezondheidsaspect
Percentage personen met chronische
36
aandoeningen
Percentage personen met een als minder goed
15
ervaren gezondheid
Gemiddelde VOEG-score (lijst van 23 items)
3,0
Percentage personen met een lichamelijke beperking 7

Opleidingsniveau a
2
3

Totaal

RR b

4

38

38

43

39

1,2

19

22

32

22

2,2

3,3
12

3,8
14

4,6
23

3,6
14

1,5
3,2

a) betekenis opleidingsniveaus: 1: universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs; 2: hoger algemeen en middelbaar
beroepsonderwijs; 3: lager algemeen en lager beroepsonderwijs; 4: lager onderwijs.
b) het Relatieve Risico (RR) geeft het risico van de laagst (4) versus de hoogst (1) opgeleiden weer.

onderzoeken leveren een bewijs voor een hogere prevalentie van specifieke aandoeningen in lagere sociaal-economische groepen. Dit geldt specifiek voor het hartinfarct, een
aantal kankers en CARA (Ranchor et al., 1993; Van Loon et al., 1993; Van der Lucht et
al., 1993).
Psychische aandoeningen blijken eveneens meer voor te komen onder lagere sociaaleconomische groepen. Dit geldt niet alleen voor psychosociale problematiek, zoals
gemeten met behulp van vragenlijsten (Vereijken & Bauduin, 1992), maar ook voor psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie (Giel et al., 1987). In een onderzoek in
Amsterdam is bovendien vastgesteld dat in stadsdelen met een grote sociaal-economische achterstand het aantal psychiatrische opnamen 40% hoger ligt dan in meer welgestelde wijken (Dekker et al., 1995).
Tabel 5.2 geeft recente gegevens uit het landelijk representatieve Nemesis-onderzoek
over het vóórkomen van psychische stoornissen naar opleiding.
Uit tabel 5.2 blijkt dat lager opgeleide vrouwen circa 2-3 maal zo vaak stemmingsen angststoornissen hebben als hoger opgeleide vrouwen, maar misbruik en afhankelijkheid van psycho-actieve middelen (alcohol, drugs en medicijnen) komt bij hen juist veel
minder vaak voor. Bij mannen werden in het Nemesis-onderzoek nauwelijks verbanden
gevonden tussen opleidingsniveau en het vóórkomen van psychische stoornissen. Dit is
een onverwachte en nog niet goed begrepen bevinding, omdat in vele andere onderzoeken wel een verband werd gevonden. Nadere analyses zijn nodig om deze bevinding
beter te kunnen interpreteren.
De hogere prevalentie van gezondheidsproblemen in lagere sociaal-economische
groepen reflecteert niet alleen een hogere incidentie, maar ook een ongunstiger beloop
van gezondheidsproblemen. De laatste jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd
waaruit blijkt dat het beloop van ziekten deels afhankelijk is van iemands positie op de
maatschappelijke ladder. Zo is met behulp van gegevens uit de kankerregistratie in ZuidOost Nederland vastgesteld dat personen met een hogere sociaal-economische status
hogere overlevingskansen hebben dan personen met een lagere sociaal-economische
status (Schrijvers, 1996). Ook wat betreft andere aspecten is het beloop van gezondheidsproblemen ongunstiger in lagere SES-groepen. Een recent onderzoek, eveneens
D EE L B
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Tabel 5.2: Verschillen in psychische gezondheid naar burgerlijke staat en opleiding: relatieve risico’s ten
opzichte van de Nederlandse bevolking als geheel a (Bron: Nemesis 1996, Bijl et al., in druk).
Stemmingsstoornissen b

Opleidingsniveau
lager onderwijs
LAVO, MAVO, LBO
VWO, HAVO, MBO
HBO
universiteit
Prevalentie in totale
bevolking

Angststoornissen

Overmatig gebruik
van psychoactieve
middelen c

mannen

vrouwen

mannen vrouwen mannen vrouwen

1,4
1,1
1,0
0,9
1,0

1,7
1,2
0,6
0,7
1,1

1,8
1,1
1,0
0,6
0,9

1,8
1,3
0,7
0,6
0,7

1,2
1,0
0,9
1,0
1,0

6%

10%

8%

17%

15%

Eén of meer
stoornissen d

mannen

vrouwen

0,8
0,8
1,0
1,2
0,7

1,2
1,1
1,0
0,9
1,0

1,6
1,2
0,8
0,7
0,9

4%

24%

24%

a) gebaseerd op jaarprevalenties 1996 en gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen. Referentiecategorie (RR=1) is
totale populatie (18-64 jaar).
b) depressie of bipolaire stoornis.
c) verslaving aan of misbruik van alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen.
d) omvat tevens schizofrenie en eetstoornissen.

uitgevoerd in de regio Eindhoven, laat zien dat chronisch zieken met een lage opleiding
een grotere kans hebben verdere gezondheidsklachten en lichamelijke beperkingen te
ontwikkelen dan degenen met een hoge opleiding (Van der Meer et al., 1996).
Ervaren gezondheid
Ook wat betreft ervaren gezondheid zijn personen uit lagere SES-groepen in het nadeel
ten opzichte van personen met een hogere positie. Dit geldt onder meer voor het oordeel
over de eigen gezondheid, en de rapportage van gezondheidsklachten (VOEG) (zie tabel
5.1). De grootste verschillen tussen SES-groepen worden gerapporteerd voor de indicator langdurige beperkingen. Voor beperkingen in onder meer horen, zien en mobiliteit
(bijvoorbeeld niet goed kunnen zien of lopen, doofheid), is een relatief risico van ruim 3
vastgesteld.

D EEL B

Sterfte
Gegevens over verschillen in sterfte zijn deels afkomstig uit onderzoeken op groepsniveau (zgn. ecologische studies), en deels uit onderzoek op individueel niveau. Onder
eerstgenoemde onderzoeken vallen buurtonderzoeken in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Hieruit blijkt dat de sterfte het hoogst is in de meest gedepriveerde buurten van
de betreffende stad (Van der Maas et al., 1987; Van Oers & Teeuwen, 1990). Voor een
meer gedetailleerde bespreking van die studies wordt verwezen naar het hoofdstuk over
geografische gezondheidsverschillen (zie deel B, hoofdstuk 10).
De studies op individueel niveau zijn in het verleden veelal alleen uitgevoerd onder
mannen. Ook uit deze studies blijkt een negatieve relatie tussen SES en sterfte. Zo wordt
in een follow-up onderzoek onder mannen die in 1950 voor militaire dienst gekeurd zijn,
een relatief risico van 1,5 voor de laagste ten opzichte van de hoogste opleidingscatego-
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rie gerapporteerd (Doornbos & Kromhout, 1990). In een onderzoek onder Rotterdamse
mannen van middelbare mannen, in de jaren zeventig, waarin beroep als indicator voor
sociaal-economische status is gebruikt, werd een nog iets groter relatief risico vastgesteld, van circa 2 (Appels et al., 1990). Het DOM-cohort, een follow-up onderzoek
onder vrouwen in de jaren zeventig, laat ook voor vrouwen een verhoogde sterfte onder
lagere sociaal-economische strata zien, waarbij sociaal-economische status geïndiceerd
is middels ziektekostenverzekering. In dit onderzoek werd een relatief risico van 0,7
gerapporteerd voor particulier- ten opzichte van ziekenfondsverzekerden (SchopmanGeurts van Kessel, 1991). Tenslotte is door het CBS een onderzoek verricht waarbij de
relatie tussen sterfte en het inkomen een jaar voor overlijden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is vastgesteld (Kardaun & Glerum, 1995). In dit onderzoek wordt voor mannen het verwachte negatieve verband tussen individueel inkomen en sterfte gerapporteerd, maar voor vrouwen een n-vormig verband, dat wil zeggen een lagere sterfte voor
de lagere èn hogere inkomens ten opzichte van de middengroepen. Bij de validiteit van
dit resultaat moeten echter vraagtekens geplaatst worden, aangezien het individuele
inkomen voor veel vrouwen vermoedelijk geen goede indicator is van hun sociale positie, gezien de geringe arbeidsparticipatie.
Uit het geringe aantal studies dat in Nederland is uitgevoerd naar verschillen in sterfte aan specifieke doodsoorzaken, blijkt dat het negatieve verband dat voor totale sterfte
wordt gevonden ook bestaat voor sterfte aan hart- en vaatzieken en voor sterfte aan een
aantal kankers (Schopman-Geurts van Kessel, 1991; Appels et al., 1990; Kardaun &
Glerum, 1995).
Gezonde levensverwachting
Uit Nederlands onderzoek zijn ook gegevens beschikbaar voor de indicatoren levensverwachting en gezonde levensverwachting (Van de Water et al., 1996). ‘Gezond-zijn’ is in
deze analyses geïndiceerd middels een goede ervaren gezondheid. Een hoge SES is
gecorreleerd met een hogere levensverwachting alsook met een hogere gezonde levensverwachting. In figuur 5.1 is de ‘levensverwachting in goede ervaren gezondheid’ weergegeven. Er zijn twee SES-groepen onderscheiden: een lage opleiding (alleen lager
onderwijs) en een hogere opleiding (MBO, HAVO/HBS of hoger).
Bij geboorte is er een verschil in levensverwachting van 3,5 jaar voor zowel mannen
als vrouwen. Het verwachte aantal gezonde jaren verschilt veel meer, respectievelijk
11,8 en 11,5 jaar. Het hier berekende verschil is iets kleiner dan in VTV-1993 is gerapporteerd (12,6 jaar voor mannen). Dit mag niet als een trend worden geïnterpreteerd,
omdat nu deels voor andere gegevensbronnen is gekozen om de SES-verschillen in
sterfte te schatten. Hierdoor kon de berekening ook voor vrouwen worden uitgevoerd.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de methode wordt verwezen naar Themarapport 3, deel B, hoofdstuk 4.

D EE L B

157

5 SO C IA A L -E C O N O MI SCHE GEZONDHEI DSVERSCHI LLEN II

VTV RIVM

levensverwachting
(jaren)
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vrouwen
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ongezonde jaren
gezonde jaren

lage SES

hoge SES

Figuur 5.1: Gezonde levensverwachting,
berekend als ‘levensverwachting in goed ervaren gezondheid’ naar opleidingsniveau
(Bronnen: CBS-Gezondheidsenquête 19901994, CBS-Sterftetafels en SCP-AVO;
gegevens bewerkt door TNO-PG) a.
a) lage SES: alleen lager onderwijs; hoge SES: HAVOVWO-MBO-HBO-universiteit.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij kinderen en ouderen en bij
mannen en vrouwen
Sociaal-economische gezondheidsverschillen bestaan in alle leeftijdsgroepen en in
beide seksen. Wel varieert de aard en omvang van die verschillen naar leeftijd en
geslacht. Hadden bovenstaande gegevens vooral betrekking op de volwassen bevolking,
hieronder wordt een overzicht gegeven van gegevens over SEGV onder kinderen en
ouderen, en onder mannen versus vrouwen.

D EEL B

Kinderen
De gezondheidstoestand van kinderen kan worden weergegeven in diverse indicatoren.
De belangrijkste zijn morbiditeit, mortaliteit, vaccinatiegraad en lengte. De sociaal-economische positie van een kind wordt vaak vastgesteld aan de hand van het beroep van de
vader of de opleiding van beide ouders. Vaak wordt aangenomen dat sociaal-economische
gezondheidsverschillen bij kinderen het grootst zijn bij de geboorte en tijdens de eerste
levensjaren. Naarmate kinderen ouder worden, lijken de verschillen in gezondheidstoestand te verkleinen, om weer manifest te worden op jong volwassen leeftijd (West, 1997).
Hoewel de perinatale en zuigelingensterfte in Nederland zeer laag is (zuigelingensterfte is circa 6 per 1000 levendgeborenen) (CBS, 1994), is de sterfte onderaan de
sociale ladder hoger dan aan de top. Het verschil bedraagt circa 75% voor zuigelingenen 25% voor perinatale sterfte (van de Mheen et al., 1996). Ook geboortegewicht en lengte is sociaal-economisch bepaald. Zo werd in de CBS-Gezondheidsenquête voor die
indicatoren een positieve relatie gevonden met opleidingsniveau van de vader (Verweij,
1992). Over de relatie tussen vaccinatiestatus en SES onder kinderen is nauwelijks iets
bekend. In een Amsterdams onderzoek bleken zich onder de onvoldoende gevaccineerde
Nederlandse kinderen relatief veel kinderen van hoog opgeleide ouders te bevinden
(Diepenmaat & Pauw-Plomp, 1995). Aan de weigering tot vaccinatie lagen veelal principiële bezwaren ten grondslag. Onder kinderen van buitenlandse afkomst hing de vaccinatiegraad juist positief samen met de opleiding van de ouders.
Verder lijken kinderen uit lagere SES-groepen vaker de huisarts te bezoeken en in het
ziekenhuis te worden opgenomen. Met name (ernstige) klachten van de ademhalings-
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organen komen meer voor in deze groepen (Bruijnzeels et al., 1993; Herngreen en den
Ouden, 1994).
Kinderen uit lagere milieus zijn bovendien korter dan hun leeftijdgenootjes waarvan
de ouders een hogere positie op de maatschappelijke ladder bekleden. In 1980 bleek
onder jongens en meisjes tussen de 11 en 16 jaar een verschil van respectievelijk 1,5 en
2 cm tussen de hoogste en laagste beroepsklasse (Mackenbach, 1991). Uit de gezondheidspeiling onder jongeren 1992/1993 (Spee-van der Wekke et al., 1994) blijkt dat bij
meisjes van 4-16 jaar zowel het opleidingsniveau van de ouders als van de kinderen zelf
(alleen bij leerlingen van het voortgezet onderwijs) een relatie vertoont met de gemiddelde lengte. Bij jongens werd geen significant verschil gevonden.
Behalve naar sociaal-economische status van de ouders, blijken ook verschillen in
gezondheidstoestand tussen kinderen uit eenoudergezinnen en die uit volledige gezinnen. Dit verschil komt onder meer tot uiting in een (klein) verschil in huisartscontact, ten
nadele van de kinderen uit eenoudergezinnen. Sociale problemen komen in laatstgenoemde groep twee keer zoveel voor (Bruijnzeels et al., 1993). De slechtere gezondheidstoestand van kinderen uit eenoudergezinnen hangt weer samen met het relatief
hoge percentage van de ouders dat geen betaalde werkkring heeft (Van Vliet, 1991).
Ouderen
Over het bestaan van gezondheidsverschillen onder ouderen is minder bekend dan onder
de rest van de volwassen bevolking. Niettemin kunnen we op basis van beschikbare
gegevens concluderen dat ook in deze leeftijdsgroep verschillen in ziekte, kwaliteit van
leven en sterfte bestaan.
De indicatoren voor sociaal-economische status (opleiding, inkomen en beroep) hebben onder ouderen een andere betekenis dan onder de volwassen bevolking jonger dan 65
jaar (Liberatos et al., 1988; Reijneveld & Gunning-Schepers, 1995). Zo geldt voor opleiding dat veel ouderen van nu alleen de lagere school hebben afgemaakt, en daarna binnen
een bedrijf zijn ‘opgeklommen’. Opleiding is daarom in deze groep mogelijk een minder
goede indicator voor de huidige sociaal-economische status. Het beroepsniveau heeft als
nadeel dat veel oudere vrouwen nooit of slechts kort een betaalde baan hebben gehad, terwijl een beperking van het inkomensniveau is dat dit onder ouderen relatief homogeen is.
Ondanks de beperkingen van elk van de indicatoren, worden in het ERGO-onderzoek
dat uitgevoerd wordt onder personen boven de 55 jaar in een wijk van Rotterdam, voor
opleiding, beroep en inkomen vergelijkbare verschillen in sterfte gevonden. De sterfte
blijkt tot circa 2 keer zo hoog in de lagere strata (Van Rossum et al., ongepubliceerd). Na
controle voor de beide andere SES-indicatoren wordt het sterkste verband voor inkomen
gevonden. Dit zou er mee te maken kunnen hebben dat het inkomen onder ouderen het
beste de huidige situatie indiceert.
Ook de prevalentie van chronische aandoeningen hangt onder ouderen met de sociaal-economische positie samen. Uit een studie onder 55-79 jarigen in Amsterdam bleek
dat chronische aandoeningen zoals chronische bronchitis, suikerziekte en ziekten van
het zenuwstelsel meer voorkomen in de lagere SES-groepen (Van den Bos, 1989; Van
den Bos & Lenoir, 1991). Eveneens zijn in een aantal studies verschillen in ervaren
gezondheid gevonden (Van den Bos & Lenior, 1991; Bosma, 1988; Reijneveld & Gunning-Schepers, 1994), en komen lichamelijke beperkingen frequenter voor onder oudeD EE L B
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ren in de lagere SES-groepen (Van den Bos & Lenior, 1991). Tenslotte is in verschillende studies naar voren gekomen dat er verschillen zijn in het voorkomen van dementie,
met name de ziekte van Alzheimer (Ott et al., 1995; van Duijn, 1992), en psychiatrische
problemen en cognitieve stoornissen (Bosma, 1988; van den Bos, 1989; Breteler, 1993).
In de literatuur bestaat discussie over de vraag of de omvang van gezondheidsverschillen toe- of afneemt met het stijgen van de leeftijd. In het algemeen lijkt te worden
aangenomen dat de gezondheidsverschillen op middelbare leeftijd groter zijn dan onder
jongeren, en dat de verschillen onder degenen van 65 jaar en ouder weer langzaam kleiner worden (House et al., 1990). Dit kan het gevolg zijn van het feit dat op hogere leeftijd in ieder sociaal-economische groep de meest sterke personen zijn overgebleven.
Anderzijds is het denkbaar, voor zover het verschillen in morbiditeit betreft, dat personen uit lagere SES-groepen al relatief vroeg in hun leven (ernstige) gezondheidsproblemen ontwikkelen, terwijl de gezondheidstoestand van personen uit hogere groepen pas
op hogere leeftijd gaat verslechteren (House et al., 1990).
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Vrouwen versus mannen
Uit het voorafgaande is gebleken dat over de relatie tussen SES en gezondheidstoestand
voor vrouwen in Nederland relatief weinig bekend is. Zo zijn verschillen in sterfte onder
vrouwen nog nauwelijks onderzocht. Gegevens uit het eerder genoemde ERGO-onderzoek lijken buitenlandse gegevens te bevestigen, namelijk dat verschillen in sterfte
onder vrouwen kleiner zijn dan onder mannen (Van Rossum et al., ongepubliceerd).
Over de vergelijking tussen Nederlandse mannen en vrouwen wat betreft de omvang van
verschillen in morbiditeit is meer bekend. Ook deze gegevens wijzen in de richting van
kleinere verschillen onder vrouwen (Stronks et al., 1995; Swinkels, 1995).
Voor het feit dat onder vrouwen kleinere verschillen in gezondheidstoestand worden
gerapporteerd zijn verschillende verklaringen aan te voeren. Enerzijds zou dit resultaat
een artefact kunnen zijn van de meting van sociaal-economische status. Zo wordt de status van vrouwen vaak geïndiceerd middels het beroepsniveau van de partner, terwijl
voor mannen dikwijls het eigen beroep als indicator wordt gebruikt. Dit kan tot een
hoger percentage misclassificaties onder vrouwen leiden. Maar, hoewel de omvang van
gezondheidsverschillen onder vrouwen per indicator varieert, worden in de literatuur
voor vrijwel alle SES-indicatoren kleinere verschillen onder vrouwen gerapporteerd
(Koskinen & Martelin, 1994). Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de kleinere verschillen
onder vrouwen als geheel een kunstmatig effect van de methode zijn.
Dit impliceert dat we hier vermoedelijk met een reëel bestaand verschil te maken
hebben, dat om een inhoudelijke verklaring vraagt. Deze kan mogelijk gevonden worden in het feit dat sommige van de specifieke risicofactoren die de gezondheidsverschillen veroorzaken (zie paragraaf 5.4), onder mannen sterker in de lagere SES-groepen
geclusterd zijn dan onder vrouwen. Dit geldt vermoedelijk voor arbeidsomstandigheden
(Stronks et al., 1995), maar ook voor een aantal gedragsfactoren, zoals sigaretten roken
en excessief alcoholgebruik (Hoeymans et al., 1993; Stronks et al., 1996).
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Trends in sociaal-economische gezondheidsverschillen

Verschillen in gezondheidstoestand tussen SES-groepen zoals hierboven voor de jaren
negentig beschreven, bestonden ook in de daaraan voorafgaande decennia. Gegevens uit
onder meer Finland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wijzen uit dat verschillen in sterfte de laatste decennia zijn toegenomen (Pappas et al., 1993; Phillimore et
al., 1994; Kunst & Mackenbach, 1994). Ook in Nederland lijken de sociaal-economische sterfteverschillen (onder mannen) in de jaren tachtig groter dan in de jaren vijftig
en zestig (Mackenbach, 1992). Harde conclusies kunnen echter niet getrokken worden,
gezien belangrijke verschillen tussen de beschikbare studies wat betreft onderzoeksopzet, SES-meting etc. Bovendien wordt voor andere gezondheidsindicatoren juist een
verkleining van de verschillen geconstateerd. Zo is de relatie tussen de lengte van kinderen en het beroep van hun vader in de afgelopen decennia minder sterk geworden (Mackenbach, 1991). Hetzelfde geldt voor verschillen in perinatale sterfte (Van de Mheen et
al., 1996). Verschillen in ervaren gezondheid en langdurige beperkingen in de periode
1981-1994, zoals gemeten middels de CBS-Gezondheidsenquête, lijken daarentegen
weer stabiel (Swinkels, 1995), hoewel bij meer gedetailleerde bestudering een geringe
toename zichtbaar is (Kunst & Mackenbach, 1994; Van Baal, 1996a).
Dit overzicht laat zien dat het moeilijk is eenduidige conclusies te trekken over de afof toename van verschillen in de tijd. Niet alleen variëren de conclusies voor verschillende gezondheidsindicatoren, ook wordt in verschillende onderzoeken met verschillende maten gewerkt om de omvang van de verschillen uit te drukken. Wanneer bijvoorbeeld de verhouding tussen de risico’s van hoge en lage SES-groepen als maat wordt
gebruikt, leidt dit tot andere conclusies dan wanneer ook de omvang van de groepen in
de vergelijking wordt betrokken (Kunst & Mackenbach, 1994). Dit heeft te maken met
het feit dat de laagste SES-groep in de loop der tijd enorm in omvang is afgenomen.
Tabel 5.3 laat dit zien voor het percentage personen met alleen lager onderwijs.
Over een wat langere periode bezien variëren sociaal-economische gezondheidsverschillen niet alleen in omvang, maar ook in aard. Zo vertoonde de sterfte aan longkanker
en hart- en vaatziekten in Groot Brittannië in de jaren vijftig een positieve relatie met
SES, terwijl momenteel relatief meer personen uit lagere SES-groepen aan deze ziekten
overlijden. Resultaten uit een ecologische studie leveren aanwijzingen dat ook in Nederland een dergelijke omslag heeft plaatsgevonden (Kunst et al., 1990). Een analyse van
sterftegegevens tot 1991 geeft aanwijzingen dat de verschillen sinds het midden van de
jaren tachtig weer afnemen (Otten & Bosma, 1997). Hoewel er dus uitzonderingen zijn,
gold en geldt voor de meeste gezondheidsproblemen, dat ze negatief met sociaal-economische status samenhangen. Blijkbaar gaat een lage sociaal-economische status,
ondanks veranderingen in ziektepatroon en determinanten van ziekte over de tijd, vrijwel altijd gepaard met een hogere expositie aan gezondheidsschadende factoren (Link &
Phelan, 1995). Dit roept de vraag op naar de verklaring van sociaal-economische
gezondheidsverschillen. Dit is onderwerp van de volgende paragraaf.
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Tabel 5.3: Verdeling van opleidingsniveaus naar geboortecohort in percentages (Bron: Ganzeboom, 1996).
Alleen lagere school

1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1930
1925
1920

5.4

LBO

mannen

vrouwen

mannen

6,5
8,4
8,9
10,6
13,0
14,2
18,8
23,2
25,2
31,3
34,5

6,4
8,6
10,1
14,9
16,9
19,9
24,2
34,8
42,4
48,0
55,4

24,7
19,5
18,8
16,9
17,2
17,6
18,7
19,0
16,2
16,5
15,5

vrouwen
16,0
14,5
15,8
18,6
22,5
24,7
26,5
22,5
18,4
15,9
15,3

MAVO/HAVO/
VWO + MBO
mannen
vrouwen
58,3
54,1
49,2
45,7
44,7
44,5
42,3
40,5
41,8
38,4
37,2

56,8
57,8
53,2
46,5
43,5
41,4
36,8
33,9
32,6
30,1
23,7

HBO/
universiteit
mannen vrouwen
10,3
17,8
23,1
26,7
25,0
23,8
20,2
17,3
16,8
13,9
12,3

10,7
19,1
20,8
20,0
17,3
13,9
12,5
8,8
6,5
6,2
5,6

Determinanten van de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheidstoestand

In hoofdlijnen zijn voor de slechtere gezondheidstoestand van lagere sociaal-economische groepen twee verklaringen aan te voeren (Stronks et al. 1993; Davey Smith et al.
1994). Ten eerste gaat van de sociaal-economische status een effect op de gezondheidstoestand uit. Dit is niet zo zeer een rechtstreeks effect, maar vooral een effect dat via
meer specifieke determinanten verloopt. Personen uit lagere SES-groepen zijn ongezonder omdat ze in ongezondere omstandigheden leven en vaker ongezond gedrag vertonen, zo luidt deze zogenaamde ‘causatieverklaring’. Ten tweede kan de slechtere
gezondheidstoestand van personen in lagere strata mogelijk verklaard worden uit het feit
dat personen met gezondheidsproblemen een grotere kans hebben te dalen op de maatschappelijke ladder, en een kleinere kans te stijgen. Op deze manier ‘clusteren’ degenen
met gezondheidsproblemen in lagere strata. Dit is het ‘selectiemechanisme’.

Het effect van sociaal-economische status op gezondheid:
causatiemechanisme

D EEL B

De positie die iemand op de maatschappelijke ladder inneemt, werkt in vele aspecten
van zijn of haar leven door. Zo bepaalt de hoogte van het inkomen deels de omstandigheden waarin iemand woont, het beroepsniveau de arbeidsomstandigheden waaraan
iemand is blootgesteld, het opleidingsniveau de eigen kennis over de gezondheidsgevolgen van bepaald gedrag, alsook iemands opvattingen en attituden. Veel van deze factoren beïnvloeden vervolgens weer de gezondheidstoestand. Hiermee is een grove schets
gegeven van de vermoedelijk belangrijkste verklaring voor het bestaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen: een effect van sociaal-economische status op de
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gezondheidstoestand, via een groot aantal meer specifieke determinanten. De determinanten kunnen worden onderverdeeld in gedragsfactoren (onder andere roken en alcoholgebruik), materiële levensomstandigheden (bijvoorbeeld arbeids- en woonomstandigheden), psychosociale stress (stressoren, sociale steun etc.), gezondheidszorg, en het
milieu van herkomst (bijvoorbeeld slechte voeding in de jeugd).
Er zijn relatief veel gegevens beschikbaar over de relatie tussen SES en een aantal
beïnvloedbare determinanten. De belangrijkste daarvan worden in tabel 5.4 (gedrags- en
biologische risicofactoren) en tabel 5.5 (materiële en psychosociale factoren) samengevat. De verschillen zijn naar opleiding en niet naar inkomen of beroepsstatus gepresenteerd, omdat verschillen naar opleiding gewoonlijk (iets) groter en stabieler zijn en vanwege de grotere beschikbaarheid van gegevens naar opleiding.
Voor elk van deze groepen determinanten wordt hieronder nagegaan of ze met sociale stratificatie samenhangen en - steeds aansluitend - in welke mate ze de bestaande
gezondheidsverschillen verklaren. Tenslotte wordt ingegaan op de relatieve bijdrage van
de determinanten en trends in determinanten.
Gedragsfactoren
Voor veel leefgewoonten blijkt er een opleidingsgradiënt te bestaan: lager opgeleiden
scoren ongunstiger dan hoger opgeleiden met betrekking tot roken, overmatig alcoholgebruik (bij mannen), consumptie van fruit en groente em lichaamsbeweging in de vrije
tijd. Ook in de adolescentenleeftijd worden aantoonbare SES-verschillen in gedragsfactoren gevonden, waarbij de adolescenten uit de lagere SES-groepen ongunstiger scoren
(De Vries, 1995).
Vooral voor sigaretten roken bestaat een duidelijke gradiënt. Uit tabel 5.4 blijkt dat
momenteel bijna de helft (47%) van de lager opgeleide mannen rookt, tegenover een
derde (33%) onder de hoger opgeleiden. Vrouwen roken minder, maar de relatieve verschillen zijn vergelijkbaar.
Ook de voedingsgewoonten van personen uit lagere sociaal-economische groepen
lijken ongunstiger dan die in hogere strata. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van
groenten en fruit (tabel 5.4). Er lijken echter nauwelijks verschillen in de consumptie
van verzadigd vet, hoewel de onderzoeksresultaten op dit punt niet eenduidig zijn.
De relatie tussen SES en alcoholgebruik is ingewikkeld. Het percentage geheelonthouders is hoger in lagere strata, zowel onder mannen als vrouwen, terwijl matig drinken, waarvan vermoedelijk een beschermende werking op hart- en vaatziekten uitgaat,
meer voorkomt onder degenen met een hoge SES. Het percentage overmatige drinkers is
onder mannen het hoogst onder de laagste SES-groepen, maar onder vrouwen is dit verband omgekeerd.
De relatie tussen sociaal-economische status en lichaamsbeweging is evenmin simpel. Lichaamsbeweging in de vrije tijd komt minder voor onder lagere SES-groepen
(Hoeymans et al., 1993; Stronks et al., 1996), maar hier staat tegenover dat juist die
groepen vaker lichamelijk actief zijn tijdens het werk. Er is geen onderzoek bekend
waarin de som van beide componenten geschat is.
Samenhangend met de verschillen in gedrag, komt ook een aantal biologische risicofactoren meer voor onder lagere SES-groepen. Dit geldt voor hoge bloeddruk, hypercholesterolemie, overgewicht, en combinaties hiervan (zie tabel 5.4).
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Tabel 5.4: Verschillen in het vóórkomen (%) van leefstijlfactoren en endogene risicofactoren naar sociaaleconomische status (1991-1995).
Intermediaire determinant
laag
Leefstijlfactoren
% rokers a
00mannen
00vrouwen
% overmatige drinkers a
00mannen
00vrouwen
% lichamelijk inactieven in vrije tijd b
00mannen
00vrouwen
verzadigd vetconsumptie (% energie) c
00mannen
00vrouwen
groenten (gram/dag) c
00mannen
00vrouwen
fruit (gram/dag) c
00mannen
00vrouwen
Endogene factoren
% hoge bloeddruk b
00mannen
00vrouwen
% hypercholesterolemie b
00mannen
00vrouwen
% sterk overgewicht b
00mannen
00vrouwen
Combinaties van risicofactoren
1 of meer ‘klassieke’ risicofactoren (%) b,d
00mannen
00vrouwen
2 of meer ‘klassieke’ risicofactoren (%) b,d
00mannen
00vrouwen
1 of meer riskante leefgewoonten (%) b,e
00mannen
00vrouwen
2 of meer riskante leefgewoonten (%) b,e
00mannen
00vrouwen

Sociaal-economische status
midden

hoog

47
36

36
28

33
21

15
3

15
3

12
4

54
60

43
43

31
32

14
15

14
15

15
15

145
132

147
144

159
154

112
122

111
127

118
139

12
10

7
5

7
4

13
11

11
10

10
10

11
13

7
6

5
2

58
52

44
46

40
41

10
8

7
6

5
4

81
79

67
65

58
57

43
35

29
23

23
16
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a) bron: GLOBE-onderzoek 1991 (gebaseerd op Stronks et al., 1996), 15-74 jaar, gecorrigeerd voor leeftijdverschillen.
SES-indicator: opleiding (laag: LO + LBO + MAVO, midden: MBO + HAVO + VWO, hoog: HBO + WO).
b) bron: MORGEN 1993-1995 (ongepubliceerde gegevens), 20-59 jaar, gecorrigeerd voor leeftijdverschillen. SES-indicator: opleiding (laag: LO + LBO + MAVO; midden: MBO + HAVO + VWO; hoog: HBO + WO). Zie tabel 4.2 in VTV-97.
De Som der Delen voor gehanteerde definities van risiconiveaus.
c) bron: Voedselconsumptiepeiling 1992 (ongepubliceerde gegevens), 19+ jaar. SES-indicator: samengestelde index op
basis van opleiding en beroep.
d) klassieke risicofactoren: roken, hypercholesterolemie, hypertensie.
e) riskante leefgewoonten: roken, verhoogd alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit, waarbij hier ook overgewicht is
betrokken.
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De laatste jaren is een aantal onderzoeken uitgevoerd waarin is nagegaan in welke mate
het verhoogde risico op gezondheidsproblemen in lagere sociaal-economische groepen
het gevolg is van de hogere prevalentie van ongezond gedrag. In het Peilstationsproject
Hart- en Vaatziekten, een onderzoek onder de bevolking van drie steden (Amsterdam,
Doetinchem en Maastricht) bleek het risico op het hebben van hartklachten van de laagst
opgeleide respondenten twee keer zo hoog als onder de hoogst opgeleiden. Controle
voor een aantal gedragsfactoren (roken, alcoholconsumptie en lichamelijke activiteit) en
daaraan gerelateerde biologische risicofactoren (cholesterol, bloeddruk en obesitas),
deed het risico van de lagere opleidingscategorieën met ca. 30-40% dalen (Hoeymans et
al., 1993). Dit betekent dat een flink deel van de verschillen in hartklachten terug te voeren is op de scheve verdeling van die risicofactoren. Een vergelijkbaar resultaat werd
gevonden in het GLOBE-onderzoek, onder de bevolking van Eindhoven en omgeving,
voor een aantal algemene gezondheidsindicatoren (Stronks et al., 1996). Daar staat
tegenover dat in twee andere recente onderzoeken wat betreft longkanker en CARA een
veel geringere bijdrage voor gedragsfactoren werd gerapporteerd (Van Loon et al., 1994;
Van der Lucht et al., 1993).
De hogere prevalentie van ongezond gedrag in lagere SES-groepen staat niet op zichzelf, maar hangt deels samen met de ongunstiger levensomstandigheden in die groepen
(Whitehead, 1988). Zo ligt het voor de hand dat een ongezond voedingspatroon of
gebrek aan ontspanning samenhangt met geringere financiële middelen. Ook kan het zo
zijn dat het hogere percentages rokers samenhangt met het feit dat personen in lagere
SES-groepen zich in het dagelijks leven vaker met problemen geconfronteerd zien,
waarbij roken een manier is om die problemen het hoofd te bieden.
Materiële levensomstandigheden
Behalve op verschillen in gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zijn gezondheidsverschillen ook deels terug te voeren op ongunstiger fysieke omstandigheden in lagere sociaaleconomische groepen. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden, welke op hun beurt
de kans op gezondheidsproblemen vergroten, zijn woon- en arbeidsomstandigheden en
inkomen. Voor beide factoren wordt in tabel 5.5 de sociaal-economische spreiding
getoond.
De cijfers laten zien dat personen uit lagere sociaal-economische groepen vaker
klachten over de woning (vocht, tocht etc.) en arbeidsomstandigheden rapporteren. In
beide gevallen lijken de verschillen onder mannen iets groter dan onder vrouwen.
In het eerder genoemde GLOBE-onderzoek is een schatting gemaakt van het belang
van materiële omstandigheden voor verschillen in zelf-gerapporteerde gezondheid, op
dezelfde wijze als hiervoor voor gedragsfactoren is beschreven. In die analyse zijn
zowel arbeids- en woonomstandigheden als aspecten van de financiële situatie betrokken. Het deel van de gezondheidsverschillen dat op deze omstandigheden terug te voeren was, was van vergelijkbare grootte als het aandeel van gedragsfactoren (Stronks et
al., 1996). Onder mannen bleek de bijdrage iets groter dan onder vrouwen. Ook in een
onderzoek onder werknemers van bedrijven in Zuid-Limburg bleek de hinder van fysieke werkomstandigheden een groot deel van de sociaal-economische gradiënt in gezondheidsbeleving te verklaren (Schröer & Bullinga, 1990). Tenslotte laat ook een secundaire analyse van surveys uit de jaren zeventig en tachtig zien, dat na controle voor
D EE L B
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Tabel 5.5: Verschillen in het vóórkomen (%) van materiële en psychosociale factoren en zorggebruik naar
sociaal-economische status (1991-1995).
Intermediaire determinant

Materiële factoren
% personen met klachten over woning a
00mannen
00vrouwen
% personen met klachten over fysieke werkomstandigheden a
00mannen
00vrouwen
% personen onder sociaal minimum b
Psychosociale factoren
% personen dat 2 of meer life-events in het laatste jaar rapporteert c
% personen dat zegt de mogelijkheid te hebben persoonlijke
00problemen te bespreken met familie/vrienden d
Zorggebruik
% personen dat niet deelneemt aan Rijksvaccinatieprogramma e
00mannen
00vrouwen
kans op contact met de specialist in twee maanden, na controle
voor gezondheid, uitgedrukt in Odds Ratio f

Sociaal-economische status
laag
midden
hoog

27
28

20
21

19
26

43
16
11

19
9
6

4
5
3

20
39

17
61

18
77

5
3
0,73

2
1
1,04

2
3
1,00

a) bron: GLOBE-onderzoek (gebaseerd op Stronks et al., 1996), 15-74 jaar, gecorrigeerd voor leeftijdverschillen. SES-indicator: opleiding (laag: LO + LBO + MAVO, midden: MBO + HAVO + VWO, hoog: HBO+ WO).
b) bron: CBS, Sociaal Economisch Panel-onderzoek, 1990 (Muffels et al., 1995). SES-indicator: opleiding (laag: LO + middelbaar lager, midden: middelbaar hoger, hoog: hoger + universitair).
c) bron: GLOBE-onderzoek (gebaseerd op Sivera van der Sluys et al., 1996), gecorrigeerd voor leeftijdverschillen. SES-indicator: opleiding (laag: LO + LBO + MAVO, midden: MBO + HAVO + VWO, hoog: HBO + WO). Voorbeelden van lifeevents zijn scheiding, overlijden partner, verhuizing.
d) bron: Sociaal en Cultureel Planbureau. Culturele veranderingen in Nederland 1988/89 (Mackenbach, 1992). SES-indicator: opleiding (laag: LO, midden: MBO + HAVO + VWO, hoog: universitair); tussenliggende opleidingsniveaus: LAVO
+ MAVO + LBO: 48%, HBO: 66%.
e) bron: Pienter-project 1995-1996 (Van den Hof et al., 1997); 0-39 jarigen; zelfrapportage; gecorrigeerd voor leeftijdverschillen en gemiddeld over 40 deelnemende gemeenten (voor 0-11 jarigen is door een van de ouders gerapporteerd, voor
12-16 jarigen door deelnemer en/of ouder; SES-indicator: opleiding (laag: LO + LBO + MAVO; midden: MBO + HAVO
+ VWO; hoog: HBO + WO), voor 0-16 jarigen: opleidingsniveau van de ouders.
f) bron: GLOBE-onderzoek (Van der Meer et al., 1996), gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. SES-indicator: opleiding (laag: LO, midden: MBO + HAVO + VWO, hoog: WO); tussenliggende opleidingsniveaus: LBO + MAVO
etc: OR= 0,71; HBO: OR=0,93.
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materiële werk- en woonomstandigheden het verband tussen SES en gezondheidstoestand tot maximaal de helft afneemt (Joosten, 1995).
Ook het relatief lage inkomen, één van de elementen van iemands sociaal-economische positie, kan vermoedelijk een deel van de hogere prevalentie van gezondheidsproblemen in lagere sociaal-economische groepen verklaren. Het inkomen geeft toegang tot
een aantal determinanten van de gezondheidstoestand, zoals onder andere goede voeding, voldoende verwarming, sociale participatie en ontspanningsmogelijkheden. In
1991 hadden in ons land naar schatting 22.000 huishoudens soms onvoldoende eten in
huis en konden 43.000 huishoudens niet altijd een warme maaltijd nuttigen. Het aantal
huishoudens met een inkomen beneden het sociale minimum bedroeg midden jaren
negentig 230.000 à 309.000 en het aantal huishoudens rond het sociale minimum
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427.000 à 606.000 (Engbersen et al, 1996). Wanneer iemand zich op meerdere van dergelijke aspecten in een achterstandssituatie bevindt, wordt van deprivatie gesproken. Een
laag inkomen betekent niet automatisch dat iemand gedepriveerd is, maar beide hangen
natuurlijk wel sterk samen. Ter illustratie wordt in tabel 5.5 per opleidingscategorie het
percentage personen weergegeven dat ónder het sociaal minimum leeft (bijstandsnorm).
In het GLOBE-onderzoek is het onafhankelijke effect van een laag inkomen op de
prevalentie van zelf-gerapporteerde gezondheidsproblemen onderzocht. Hieruit bleek
dat degenen in de laagste inkomensgroep (een equivalent inkomen van minder dan
1.100 gulden netto per maand) een circa 3 keer zo grote kans hebben hun gezondheid als
slecht te ervaren dan degenen bovenaan de inkomensladder. Omdat het verhoogde risico
sterk samen bleek te hangen met de hoge prevalentie van sociale en materiële deprivatie
in die groep, leveren de resultaten van dit onderzoek steun voor de gedachte dat een laag
inkomen een direct effect op de gezondheidstoestand heeft (Stronks, 1997). Ook het eerste ‘Jaarrapport armoede en sociale uitsluiting’ laat zien dat degenen die op het sociaal
minimum leven een relatief slechte gezondheidstoestand hebben, afgemeten aan de rapportage van beperkingen (Engbersen et al., 1996).
Psychosociale stress
Psychosociale omstandigheden omvatten stressoren (langdurig belastende omstandigheden en life-events) en factoren die de invloed van stressoren op de gezondheidstoestand
modificeren (sociale steun, coping stijl en enkele persoonlijkheidskenmerken). Voorbeelden van stressoren zijn langdurige werkloosheid, overlijden van de partner en echtscheiding. Sommige stressoren hebben een materiële basis, bijvoorbeeld wanneer de
stress voortkomt uit financiële problemen. Dit betekent dat de materiële verklaring en de
stress-verklaring met elkaar verweven zijn.
De verwachting is dat een deel van de bestaande gezondheidsverschillen verklaard
kunnen worden uit het feit dat lagere SES-groepen meer aan belastende omstandigheden
blootgesteld zijn, dan wel minder goed toegerust zijn om met deze stressoren om te
gaan, waardoor het gezondheidseffect ervan in de lagere SES-groepen groter is. Deze
verklaring kan zowel op de hogere prevalentie van psychische als fysieke gezondheidsproblemen van toepassing zijn.
Beschikbare gegevens over de spreiding van stressvolle gebeurtenissen en - omstandigheden over sociaal-economische groepen zijn niet eenduidig (Ranchor, 1994; Sivera
van der Sluys et al., 1996). Tabel 5.5 laat zien dat het vóórkomen van life-events niet
consistent negatief met SES gecorreleerd is, al is het percentage personen dat events rapporteert wel het hoogste in de laagste opleidingsgroep. Wel lijken de factoren die het
effect van stress kunnen modificeren scheef verdeeld, ten ongunste van lagere SESgroepen. In tabel 5.5 wordt dit weergegeven voor sociale steun: personen in lagere SESgroepen geven aan over minder mogelijkheden te beschikken om in geval van problemen deze met familie of vrienden te bespreken. Ook wat betreft copingstijlen en
persoonlijkheidskenmerken (onder meer beheersingsoriëntatie) bestaan significante verschillen ten nadele van personen in lagere sociaal-economische groepen (Sivera van der
Sluys et al., 1996).
Net als in het geval van materiële omstandigheden, verloopt de invloed van psychosociale stressoren op de gezondheidstoestand vermoedelijk deels via gedragsfactoren.
D EE L B
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Daarnaast kan stress mogelijk via een afname van de afweer van het lichaam gezondheidsschade veroorzaken. Derhalve wordt psychosociale stress door sommigen gezien
als een achtergrond voor een als het ware verhoogde vatbaarheid voor het ontwikkelen
van ziekten in de lagere SES-groepen (Marmot et al., 1984). Als steun voor dit mechanisme kan aangevoerd worden dat voor heel veel ziekten geldt dat ze frequenter voorkomen in lagere sociaal-economische groepen.
Echter, de resultaten van een analyse in het kader van het GLOBE-onderzoek, waarin
een schatting is gemaakt van het belang van de stress-verklaring, wijzen erop dat stressoren een geringere invloed hebben dan gedrag en materiële factoren. Voor zo ver dit
effect van stressoren aanwezig is, lijkt dit vooral via een verhoogde blootstelling aan
stressvolle gebeurtenissen en - omstandigheden te verlopen, eerder dan via een minder
adequate omgang met die gebeurtenissen in lagere sociaal-economische groepen
(Stronks, 1997).

D EEL B

Gezondheidszorg
Verschillen in consumptie van gezondheidszorg verklaren mogelijk ook een deel van de
bestaande SEGV. Beschikbare gegevens leveren aanwijzingen voor een lager gebruik
van preventieve voorzieningen in lagere SES-groepen. Zo blijkt de opkomst bij het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker geringer onder vrouwen in minder welgestelde buurten (Kreuger et al., 1994). Volgens recente gegevens uit het PIENTER-project is de zelfgerapporteerde deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder
laag opgeleide mannen iets lager (zie tabel 5.5). In de opvattingen over de noodzaak tot
deelname worden nauwelijks verschillen tussen opleidingsgroepen aangetroffen. Voor
bof, mazelen, rubella en Hib-vaccinatie zijn de opvattingen onder lager opgeleiden zelfs
iets positiever (Van den Hof et al., 1997).
Verschillen in het gebruik van de curatieve gezondheidszorg lijken gering. Een recent
afgesloten grootschalig onderzoek onder de bevolking van Eindhoven en omgeving
levert hiervoor aanwijzingen (Van der Meer et al., 1996). In dit onderzoek is onder een
viertal categorieën patiënten (hart/vaatziekten, rugaandoeningen, CARA, suikerziekte)
een aantal vormen van medische consumptie nagevraagd. In overeenstemming met hun
slechtere gezondheidstoestand blijken personen met een lagere sociaal-economische status vaker een beroep te doen op de gezondheidszorg dan personen met een hoge status.
Wanneer de slechtere gezondheidstoestand van eerstgenoemden in aanmerking wordt
genomen, verdwijnt voor de meeste voorzieningen het hogere voorzieningengebruik.
Bezoek aan de huisarts vormt hierop een uitzondering. Gegeven hun gezondheidstoestand, maken lagere SES-groepen juist meer gebruik van de huisarts. Slechts van enkele
voorzieningen blijken lagere SES-groepen, gegeven hun gezondheidstoestand, minder
gebruik te maken. In de tabel wordt als voorbeeld de consumptie van specialistenzorg
getoond. Gezien deze resultaten is het aannemelijk dat curatieve voorzieningen voor alle
SES-groepen gelijkelijk toegankelijk zijn. Dit sluit verschillen in de kwaliteit van zorg
of verschillen in ‘adequaat gebruik’ van zorg natuurlijk niet uit. Zo blijkt uit het eerder
genoemde onderzoek onder kankerpatiënten dat een deel van de slechtere overleving
van personen uit lagere sociaal-economische groepen te wijten was aan het feit dat de
ziekte gemiddeld genomen in een later stadium ontdekt werd dan onder personen in
hogere strata (Schrijvers, 1996).
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Milieu van herkomst
Niet alleen iemands huidige sociaal-economische positie beïnvloedt de gezondheidstoestand. Ook de sociaal-economische omstandigheden waarin iemand is opgegroeid kunnen op de gezondheidstoestand van een volwassene van invloed zijn (Davey Smith et
al., 1994). Van belang zijn onder meer voeding en huisvesting tijdens de jeugd. Omdat
de SES van een persoon samenhangt met die van zijn ouders, zijn personen in lagere
SES-groepen in het algemeen in slechtere omstandigheden opgegroeid dan personen uit
hogere strata. Dit kan mogelijk een deel van de verschillen in gezondheidstoestand op
latere leeftijd verklaren. Zo zou het ‘gezondheidspotentieel’, bijvoorbeeld geïndiceerd
middels de lengte van een persoon, geringer zijn voor personen die in slechtere omstandigheden zijn opgegroeid. Bovendien kan een deel van het gezondheidsgedrag op latere
leeftijd gevormd zijn door het milieu van herkomst, via onder meer culturele- en persoonlijkheidskenmerken.
Uit het genoemde GLOBE-onderzoek blijkt dat verschillen in sociaal-economische
milieu een klein deel van de gezondheidsverschillen op volwassen leeftijd verklaren
(Van de Mheen et al., 1997).
Relatieve bijdrage van de determinanten aan de gezondheidsverschillen
Zoals hiervoor aangegeven, kunnen de gedrags- en materiële verklaring niet los van
elkaar gezien worden. De hogere prevalentie van ongezond gedrag in lagere sociaal-economische groepen is deels een gevolg van het feit dat personen in die groepen in ongunstiger omstandigheden leven. Dit impliceert dat materiële omstandigheden deels langs
directe weg (bijv. effect van vochtigheid in de woning op de incidentie van CARA) maar
ook via gedragsfactoren (bijv. ongezonde voeding als gevolg van een gebrek aan financiële middelen) gezondheidsverschillen kunnen verklaren. In het GLOBE-onderzoek is
de overlap tussen beide verklaringen geanalyseerd. Elk van beide verklaringen verklaart
een bepaald percentage van het verschil in risico. Vanwege de ‘overlap’ tussen de verschillende verklaringen telt het percentage van de gezondheidsverschillen dat aan elk
van de verklarende factoren en mechanismen toegeschreven kan worden, tot meer dan
100% op. De analyse bevestigt de hypothese dat de bijdrage van gedragsfactoren voor
een belangrijk deel is ingebed in slechte materiële omstandigheden (Stronks et al.,
1996). Voor andere gedragingen, bijvoorbeeld lichamelijke activiteit, werkt gebrek aan
financiële middelen juist beperkend.
Samengevat suggereren de analyses die binnen het GLOBE-onderzoek gedaan zijn om
de bijdrage van determinanten aan sociaal-economische gezondheidsverschillen onderling te wegen, dat in Nederland:
• leefstijl en materiële omstandigheden in Nederland belangrijker zijn dan de psychosociale factoren, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het milieu van herkomst (hoewel ook van elk van deze drie laatste factoren een - beperkt - effect aantoonbaar is);
• leefstijl en materiële omstandigheden elk een zelfstandig deel van de sociaal-economische gezondheidsverschillen verklaren;
• leefstijl en materiële omstandigheden in combinatie ook een apart deel van de verschillen verklaren, waarbij de aanname is dat de materiële omstandigheden in het
oorzaak-gevolg proces voorafgaan aan de ongunstige leefstijlfactoren dan andersom.
D EE L B
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Trends in determinanten
Sinds VTV-1993 zijn de verschillen in determinanten naar opleidingsniveau, zoals deze
in tabel 5.4 worden geschetst, in geringe mate veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
SES-gradiënt in hypercholesterolemie, die vooral onder vrouwen verminderd lijkt te
zijn. Een mogelijke verklaring ligt in de verbeterde samenstelling van goedkope margarines, maar dit is nog niet afdoende onderzocht. Hiertegenover staat een ongunstige ontwikkeling, namelijk de toename van SES-verschillen in overgewicht in de periode 19891995, met name onder vrouwen (Van Baal, 1996a). Daarnaast is bij vrouwen de
samenhang tusssen opleidingsniveau en zwaarder rookgedrag vergroot. Dit is overwegend het gevolg van een daling van het percentage zwaardere rokers onder hoger opgeleide vrouwen (Van Baal, 1996b).
Over trends in de verschillen die in tabel 5.5 zijn beschreven (materiële en psychosociale factoren en zorggebruik) is minder bekend. Met betrekking tot inkomensverschillen komt uit de literatuur het volgende beeld naar voren, waarbij het van belang is om
zowel de tijdsperiode, de eenheid van analyse (persoon of huishouden) en het gehanteerde inkomensbegrip (relatief of absoluut) in het oog te houden. Deels als gevolg van een
achterblijvende inkomensontwikkeling en hogere woonlasten bleef in de periode 19841994 de koopkracht van de laagste inkomensgroepen 7-20% achter bij die van het
gemiddelde huishouden (SCP, 1996). De uitstroom uit de lagere inkomenspositie is in
die periode moeilijker geworden (CBS, 1997). Sinds 1994 neemt het aantal huishoudens
met een laag inkomen toe (SCP, 1997).
De verschillen in opkomstgedrag bij screening op borst- en baarmoederhalskanker
zijn in de periode 1989-1995 niet veranderd (Van Baal, 1996b).

Het effect van gezondheid op sociaal-economische status:
selectiemechanisme

D EEL B

Behalve vanuit het effect van SES op de gezondheidstoestand, kan een deel van de
bestaande gezondheidsverschillen vermoedelijk ook uit het omgekeerde effect verklaard
worden. Anders gezegd: SES beïnvloedt niet alleen de gezondheidstoestand, maar de
gezondheidstoestand beïnvloedt tevens iemands sociaal-economische positie. In de literatuur wordt dit de selectie-verklaring genoemd (West, 1991). Het selectiemechanisme
kan op twee momenten in iemands leven werkzaam zijn. Ten eerste kan ziekte in de
jeugd ertoe leiden dat iemand reeds aan het begin van zijn leven een relatief slechte positie ten opzichte van het milieu van herkomst inneemt. Aanwijzingen hiervoor worden
gevonden in een Nederlands onderzoek onder 10- en 11-jarigen. De schoolprestaties van
kinderen die vaak ziek zijn, bleken slechter dan die van hun gezonde leeftijdgenootjes
(Van der Lucht, 1992).
Ten tweede kan het zijn dat iemand tijdens het volwassen leven ten gevolge van ziekte een daling in sociaal-economische status doormaakt. Bovendien hebben personen met
een heel goede gezondheidstoestand mogelijk een grotere kans op de maatschappelijke
ladder te stijgen. Daarbij is het van belang een onderscheid te maken naar sociaal-economische indicatoren. Een daling op de maatschappelijke ladder gedurende het volwassen
leven als gevolg van ziekte, is voorstelbaar in het geval van beroepspositie en inkomens-
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niveau, maar veel minder voor het opleidingsniveau. Een opleiding is immers meestal
aan het begin van het volwassen leven afgerond. Voor een effect van ziekte op het
beroepsniveau zijn in Nederlands onderzoek tot op heden weinig aanwijzingen gevonden. Een uitzondering moet daarbij gemaakt worden voor ernstige psychische stoornissen, waarvoor is aangetoond dat ze de beroepsmobiliteit neerwaarts kunnen beïnvloeden
(Wiersma et al., 1983). Ook het inkomen kan uiteraard dalen onder invloed van ziekte,
bijvoorbeeld doordat iemand in de WAO raakt. Zo is in een recent onderzoek vastgesteld
dat het verschil in inkomen tussen chronisch zieken en niet chronisch zieken voor een
belangrijk deel voortkomt uit het feit dat eerstgenoemde vaker geen betaald werk hebben (Van Agt et al., 1996).
Hoewel deze gegevens een effect van SES op de gezondheidstoestand demonstreren,
lijkt het belang van het selectiemechanisme voor de verklaring van SEGV veel geringer
dan dat van het causatiemechanisme. Buitenlands onderzoek laat dit zien voor verschillen in gezondheidstoestand naar beroep (Fox et al., 1982; Power et al., 1996). Gezien
bovengenoemde gegevens over het effect van ziekte op inkomen ligt het echter voor de
hand dat de bijdrage van het selectiemechanisme in het geval van de slechtere gezondheidstoestand van lagere inkomensgroepen substantiëler is.
De besproken mechanismen en factoren worden nog eens schematisch weergegeven
in figuur 5.2.

a
sociaal-economische positie

b

b
a

a.
b.
c.
d.

gedragsfactoren
materiële omstandigheden
psychosociale stress-factoren
gezondheidszorg

b
e. situatie in de jeugd
f. culturele factoren
g. persoonlijkheidskenmerken

gezondheidsproblemen

b

b

h. gezondheid in de jeugd

a. ‘selectie’ mechanismen
b. ‘causatie’ mechanismen

Figuur 5.2: Een grafische representatie van de mechanismen en factoren die vermoedelijk van
belang zijn voor de verklaring van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
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Toekomstige ontwikkelingen in de omvang
van sociaal-economische gezondheidsverschillen

In deze paragraaf wordt geprobeerd een inschatting te maken van toekomstige ontwikkelingen in de omvang van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dit gebeurt in
drie stappen. Allereerst worden toekomstige ontwikkelingen in de sociale stratificatie
aangeduid. Vervolgens wordt nagegaan of te verwachten is dat de gezondheidsrisico’s
van lagere sociaal-economische groepen zoals in dit overzicht beschreven, in de toekomst zullen veranderen. Beide gegevens combinerend worden tenslotte enkele mogelijke ontwikkelingen in de omvang van gezondheidsverschillen besproken.
In deze verkenning ligt het accent op verschillen naar opleiding. Niet alleen is dit in
overeenstemming met de aandacht die in het literatuuroverzicht aan deze indicator is
besteed, maar ook geldt dat het voor deze indicator goed mogelijk is een toekomstverwachting uit te spreken. Omdat de opleiding in het algemeen aan het begin van het volwassen leven wordt afgerond, is voor een groot deel van de toekomstige bevolking het
opleidingsniveau al bekend. Voor een schatting van de verdeling van de bevolking over
beroeps- en inkomensniveaus ligt dit ingewikkelder, mede omdat de omvang van met
name inkomensverschillen deels afhankelijk is van politieke besluiten.
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Toekomstige ontwikkelingen in de omvang van sociaal-economische groepen
Hiervoor is al aangegeven dat het opleidingsniveau van de bevolking de afgelopen
decennia geleidelijk gestegen is. De verwachting is dat deze trend zich in de toekomst
zal voortzetten. In tabel 5.6 worden voorspellingen hierover gegeven, welke betrekking
hebben op de bevolking van 25 jaar en ouder. Deze gegevens zijn samengesteld op basis
van projecties van het opleidingsniveau van de potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar)
van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPB/CBS,
1997), en van het opleidingsniveau van de oudere leeftijdscohorten (65 jaar en ouder) in
de jaargangen 1991-1995 van de CBS-Gezondheidsenquête en de CBS-Bevolkingsprognose 1995-2005 (Joung et al.).
Uit deze tabel blijkt dat in het jaar 2015 de bevolking veel hoger is opgeleid dan nu
het geval is. Dit uit zich met name in een sterke afname van het percentage personen met
alleen lagere school, dat zal teruglopen van circa 21% naar 13%. Verder is een toename
van het percentage personen met een universitaire opleiding te verwachten, alsmede van
het percentage met een opleiding op het niveau daaronder (havo, vwo, mbo).
In tegenstelling tot de verschillen naar opleiding, zullen verschillen in inkomen vermoedelijk toenemen, voor zover het ongelijkheid tussen huishoudens betreft. Dit is
onder meer een gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, maar ook
van de hervorming van het stelsel van sociale zekerheid en algemene sociaal-economische ontwikkelingen (markteconomie), waarin de denivellerende krachten groter zijn
dan de nivellerende (Dessens, 1996).
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Tabel 5.6: Verwachte spreiding van de bevolking van 25 jaar en ouder over
opleidingscategorieën, 1996 en 2015, mannen en vrouwen (Bron: Jong et al.).
Opleidingscategorie

1996

2015

lagere school
LBO/MAVO
HAVO/MBO/VWO
HBO/WO

21,3
24,4
36,0
18,4

12,6
23,1
41,2
23,1

Toekomstige ontwikkelingen in sociaal-economisch bepaalde gezondheidsrisico’s
Het is moeilijk te voorspellen of de relatieve risico’s voor lagere sociaal-economische
groepen zoals onder meer in tabel 5.1 gepresenteerd, ook voor de toekomst zullen gelden.
De reden hiervoor is dat sociaal-economische status niet rechtstreeks, maar via meer
specifieke determinanten de gezondheidstoestand beïnvloedt. Wanneer de verdeling van
deze determinanten in de toekomst zal veranderen, heeft dit consequenties voor de met de
sociaal-economische positie verbonden gezondheidsrisico’s. De eerder besproken
‘omslag’ in de sterfte aan hart- en vaatziekten illustreert dit. Terwijl risicofactoren voor
deze ziekten (bijvoorbeeld roken) in eerste instantie meer voorkwamen onder hogere sociaal-economische groepen, en daarmee ook de prevalentie van en sterfte aan deze ziekten
hoger was in die groepen, is sinds enkele decennia de spreiding van risicofactoren en daarmee ook die van ziekten omgedraaid, ten nadele van lagere sociaal-economische groepen.
Een voorspelling van de toekomstige gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met een
lage SES, wordt verder bemoeilijkt doordat ze ook bepaald worden door de spreiding
van de bevolking over sociaal-economische groepen. Wanneer bijvoorbeeld het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking toeneemt en daarmee de groep met alleen een
lagere school opleiding kleiner wordt, is te verwachten dat de gezondheidsrisico’s van
de achterblijvers met alleen lagere opleiding zullen toenemen ten opzichte van de huidige situatie, zeker in een tijd waarin opleiding steeds meer het bepalende kenmerk wordt
voor de kansen die iemand in de maatschappij heeft (Ganzeboom, 1966). Daarnaast is
het overeenkomstig de relatieve deprivatie-theorie mogelijk dat het verhoogde gezondheidsrisico van lagere sociaal-economische groepen deels voortkomt uit het feit dat die
groep onderaan de maatschappelijke ladder staat, los van hun positie in absolute zin. Als
dit het geval is, betekent dit dat verbetering van de leefstijl en levensomstandigheden
van de laagste sociaal-economische groepen niet automatisch tot een verbetering van de
gezondheidstoestand zal leiden.
Toekomstige trends in de omvang van gezondheidsrisico’s tussen SES-groepen
reflecteren voor een belangrijk deel ontwikkelingen in het verleden. De periode tussen
de expositie aan een bepaalde risicofactor en het optreden van gezondheidsproblemen
kan immers vrij lang zijn. Gelet op de hiervoor aangeduide veranderingen in de verdeling van risicofactoren over sociaal-economische groepen, waaronder de toename van
inkomensverschillen, is niet uit te sluiten dat sociaal-economische verschillen in het risico op ziekte verder toe zullen nemen.
Aan de andere kant zijn toekomstige ontwikkelingen in de verdeling van risicofactoren over de bevolking te beïnvloeden door beleidsinspanningen op dit terrein. Wanneer
het lukt om de met arbeid verbonden risico’s voor lagere sociaal-economische groepen
D EE L B
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terug te dringen, of de leefstijlfactoren in gunstige richting te veranderen, zal dit zijn
gunstige weerslag hebben op de ziekterisico’s van lagere SES-groepen.
Omvang van sociaal-economische gezondheidsverschillen in 2015
Uit het voorafgaande blijkt dat het moeilijk te voorspellen is of sociaal-economische
gezondheidsverschillen in de toekomst kleiner dan wel groter zullen worden. Met zekerheid is wel te zeggen dat de groep met het laagste opleidingsniveau kleiner zal worden.
Dit betekent dat, bij een gelijkblijvend gezondheidsrisico voor die groep, het percentage
van de gezondheidsproblemen in de bevolking dat aan een lage opleiding is toe te schrijven, zal afnemen. Daarmee zal ook de gemiddelde gezondheidstoestand verbeteren. Het
eerder genoemde onderzoek van Joung et al. laat zien dat de sterke toename van gezondheidsproblemen die verwacht kan worden als gevolg van de vergrijzing, sterk wordt
afgevlakt wanneer rekening wordt gehouden met de stijging in het opleidingsniveau van
de bevolking (Joung et al.), zie tabel 5.7.
Uit tabel 5.7 blijkt voor de periode tot 2015 het volgende:
• het percentage personen in de bevolking dat de eigen gezondheid als minder goed
ervaart, neemt door de vergrijzing van de bevolking met ongeveer 10% toe. Voor het
aandeel van de bevolking dat één of meer langdurige aandoeningen heeft, is de toename rond 7% bij mannen en rond 5% bij vrouwen. Het percentage personen met
langdurige beperkingen neemt bij mannen met 19% toe en bij vrouwen met 13%;
• de verwachte verbetering van het toekomstige opleidingsniveau heeft een zeer gunstig effect op de gezondheidstoestand. Bij het oordeel over de eigen gezondheid en
bij langdurige beperkingen wordt bij mannen het vergrijzingseffect voor driekwart
teniet gedaan en bij vrouwen meer dan volledig (125%) gecompenseerd. Bij langdu-

Tabel 5.7: Het percentage mannen en vrouwen in de bevolking in 1996 met gezondheidsproblemen en de
projectie voor 2015 op basis van veranderende bevolkingsopbouw naar leeftijd en opleiding a,b (Bron: Joung
et al.).
Jaar

Mannen
leeftijd

leeftijd + opleiding

Vrouwen
leeftijd

leeftijd + opleiding

1996
2005
2015

21,7
23,1
24,4

Oordeel eigen gezondheid minder dan goed
21,7
26,3
22,1
27,0
22,5
28,5

26,3
25,7
25,7

1996
2005
2015

45,3
46,9
48,5

Eén of meer chronische aandoeningen
45,3
55,1
46,5
56,1
47,7
57,6

55,1
55,7
56,9

1996
2005
2015

12,7
13,9
15,1

Eén of meer langdurige beperkingen
12,7
19,6
13,0
20,7
13,4
22,1

19,6
19,3
19,0

D EEL B

a) gegevens over 1996 ontleend aan CBS-Gezondheidsenquête.
b) bevolkingsverdeling naar opleiding van 25-64 jaar gebaseerd op CBS/CPB (1997), aangevuld met een prognose voor de
bevolking van 65 jaar en ouder (Joung et al.).
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rige aandoeningen wordt het vergrijzingseffect voor ongeveer een kwart afgevlakt
door het opleidingseffect.
Deze resultaten moeten met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de aanname van gelijkblijvende relatieve gezondheidsverschillen tussen opleidingsniveaus,
zoals gezegd, onzeker is. Er zijn mogelijkheden aanwezig dat ze zelfs kleiner zullen
worden en dat de gezondheidsachterstand van de lagere opleidingsniveaus vermindert,
wat het vergrijzingseffect nog verder zal afvlakken. Maar de kans is wellicht groter dat
de relatieve verschillen toenemen, en de compensatie van het vergrijzingseffect kleiner
zal zijn dan in tabel 5.7.

5.6

De betekenis voor het beleid

Beleidsvoorbereiding
Het overzicht van sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland maakt duidelijk dat de gezondheidstoestand van personen uit lagere SES-groepen op vele fronten
verbetering behoeft. Er valt winst te behalen wat betreft levensduur, aanwezigheid van
lichamelijke en psychische aandoeningen, maar ook wat betreft het vóórkomen van
lichamelijke beperkingen en handicaps, en ervaren gezondheid. Gezien de omvang van
de groepen met een relatief minder goede gezondheidstoestand, kan een verbetering van
de gezondheidstoestand van lagere SES-groepen in beginsel tot belangrijke gezondheidswinst leiden. De huidige kennis over de achtergronden van deze verschillen ondersteunt deze gedachte. De aan sociaal-economische factoren gerelateerde gezondheidsverschillen vloeien immers niet direct voort uit de sociale positie van een persoon, maar
hangen samen met de verdeling van meer specifieke determinanten over SES-groepen.
De verdeling van veel van deze determinanten is in beginsel veranderbaar. De reductie
van deze gezondheidsverschillen is een belangrijke doelstelling van het beleid van het
ministerie van VWS (1995).
Vanuit beleidsoogpunt is het in de eerste plaats van belang de gezondheidszorg voor
lagere sociaal-economische groepen toegankelijk te houden. Zoals hiervoor is aangegeven leveren verschillen in gebruik van curatieve zorg vermoedelijk slechts een geringe
bijdrage aan het ontstaan van gezondheidsverschillen. Dit is nadrukkelijk het gevolg van
het feit dat de gezondheidszorg op dit moment ook voor lagere sociaal-economische
strata algemeen toegankelijk is. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dit in de toekomst
zo blijft, en de toegankelijkheid niet ondermijnd wordt door maatregelen in de sfeer van
onder meer eigen bijdragen of prioritering van zorg. Als voorbeeld hiervan kan de uitsluiting van een groot deel van de tandheelkundige zorg voor volwassenen uit het ziekenfondspakket genoemd worden. Na invoering van deze maatregel bleek het tandartsbezoek in met name de lagere SES-strata te zijn afgenomen (Swinkels & Maessen,
1996). Dit kan wijzen op een verminderde toegankelijkheid van deze voorziening, wat
uiteindelijk tot een verslechtering van de mondgezondheid van die groepen kan leiden.
Behalve middels behoud van de toegankelijkheid van het gezondheidszorgsysteem
kan vanuit het beleidsterrein van het ministerie van VWS ook een bijdrage aan de reductie van gezondheidsverschillen geleverd worden via een vermindering van ongezond
gedrag in lagere sociaal-economische groepen. Het bevorderen van gezond gedrag is
D EE L B
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een belangrijke doelstelling van het ministerie. Met het oog op een reductie van gezondheidsverschillen is specifieke aandacht voor lagere sociaal-economische groepen van
belang. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij gezondheidsbevorderende campagnes aandacht
besteed moet worden aan de vraag hoe ook lagere sociaal-economische groepen goed
bereikt kunnen worden (zie ook Thema-rapport IV, deel A, hoofdstuk 2).
De hier besproken resultaten van onderzoek geven echter aan dat niet te verwachten
is dat gezondheidsbevorderende campagnes bestaande verschillen in gedrag volledig
kunnen terugdringen. Ongezond gedrag is immers deels ingebed in ongunstige levensomstandigheden. Dit impliceert dat ook van achterstandsverminderende maatregelen in
de sfeer van het inkomens- en volkshuisvestingsbeleid een vermindering van gedragsverschillen verwacht mag worden. Omgekeerd geldt dat maatregelen die momenteel in
de sociale zekerheid worden genomen en die de inkomenspositie van een aantal groepen
negatief beïnvloeden, zoals onder andere veranderingen in WAO-wetgeving (Pommer &
Ruitenberg, 1995), tot een verdere toename van de prevalentie van ongezond gedrag in
lagere sociaal-economische groepen kunnen leiden.
De beschikbare gegevens indiceren dat de omstandigheden waarin personen in lagere
sociaal-economische strata leven ook via een direct mechanisme (dat wil zeggen onafhankelijk van gedrag) de hogere prevalentie van gezondheidsproblemen verklaren. Ook
in dit opzicht is het dus belangrijk om maatregelen in het inkomens-, huisvestings- en
arbeidsomstandighedenbeleid op hun effecten voor de gezondheidstoestand van minder
bevoorrechte groepen in de samenleving te toetsen.
Tenslotte kan ter vermindering sociaal-economische gezondheidsverschillen ook
direct in het proces van sociale stratificatie worden ingegrepen. Zo zal realisatie van de
doelstelling van gelijke kansen in het onderwijs vermoedelijk bijdragen aan een vermindering van gezondheidsverschillen, evenals het verbeteren van de inkomenspositie van
lager betaalden en uitkeringsgerechtigden.
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Informatievoorziening
Het voorafgaande overzicht van gegevens over bestaan en ontstaan van SEGV in Nederland, heeft laten zien dat onze kennis de laatste jaren enorm is gegroeid. Die groei is vooral gestimuleerd door een tweetal onderzoeksprogramma’s, gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het eerste programma is in 1989 gestart (onder voorzitterschap van
Professor Ginjaar) en heeft met name bijgedragen aan kennis in de beschrijvende en verklarende sfeer. De resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk besproken. In 1994 volgde een
tweede vijfjarig onderzoeksprogramma, onder voorzitterschap van Professor Albeda,
waarin evaluaties van interventies ter vermindering van SEGV centraal staan. Desondanks
bestaan er veel lacunes in onze kennis. Enkele daarvan zullen hier de revue passeren.
De beschrijving van sociaal-economische gezondheidsverschillen is grotendeels
gebaseerd op zelf-gerapporteerde gegevens over de gezondheidstoestand. Het is van
belang deze aan te vullen met objectief vastgestelde gegevens, onder andere wat betreft
de aanwezigheid van specifieke aandoeningen. Daarnaast verdient de kennis over het
bestaan van gezondheidsverschillen onder vrouwen zeker uitbreiding.
Wat betreft de achtergronden van de slechtere gezondheidstoestand van lagere SESgroepen is in het voorafgaande gebleken dat op basis van beschikbare onderzoeksgegevens een grove schatting gemaakt kan worden van het relatieve belang van verschillende
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mechanismen en, binnen het causatiemechanisme, de bijdrage van groepen intermediaire factoren. Maar ook hier geldt dat meer onderzoek nodig is waarin specifieke, objectief
vastgestelde gezondheidsindicatoren worden betrokken. Bovendien is van belang te
weten welke specifieke factoren binnen bijvoorbeeld de gedragsverklaring het meest
belangrijk zijn, aangezien dit bepalend is voor de aard van de interventies en beleidsmaatregelen die nodig zijn om gezondheidsverschillen te verkleinen. Ook de relatie tussen de hogere prevalentie van ongezond gedrag en ongunstiger levensomstandigheden
verdient verdere aandacht. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de mechanismen achter die
samenhang zijn.
Met dank aan Caroline van Rossum voor haar bijdrage aan het literatuuroverzicht over
gezondheidsverschillen onder ouderen.
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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
WERKLOZEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

C.G.L. van Deursen

6.1

Inleiding

Het hebben van een betaalde baan heeft een aantal materiële en psychologische voordelen: het is een bron van inkomsten en zorgt voor geestelijke en lichamelijke activiteit,
afwisseling en sociale contacten; werk geeft een tijdsstructuur en draagt bij aan een persoonlijke identiteit en zelfwaardering. Werk kan echter ook nadelen hebben, zoals lichamelijke en psychische overbelasting, beperking van vrijheid en verveling. De voordelen
lijken echter groter te zijn dan de nadelen (Warr, 1983). Werklozen en arbeidsongeschikten moeten het noodgedwongen zonder de voordelen van betaald werk stellen. Hierdoor
vormen zij mogelijk een kwetsbare groep wat de lichamelijke en geestelijke gezondheid
betreft.
Vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt de gezondheidstoestand van werklozen, arbeidsongeschikten,
vervroegd gepensioneerden en werkenden aan de hand van vijf aspecten beschreven,
namelijk de huidige verschillen in gezondheidstoestand, trends hierin in het afgelopen
decennium, determinanten en verklaringen hiervan, verwachte toekomstige ontwikkelingen en de betekenis voor het beleid (zie ook deel B, introductie).
De gezondheidstoestand van werklozen en arbeidsongeschikten staat centraal. Een
belangrijke vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: vormen werklozen en arbeidsongeschikten een risicogroep wat de gezondheid betreft. Het gaat dus niet alleen om de vraag
óf werklozen en arbeidsongeschikten ongezonder zijn dan werkenden (wat voor arbeidsongeschikten bijna per definitie zo is), maar ook om de vraag of (aspecten van) de leefomstandigheden van werklozen en arbeidsongeschikten nadelig zijn voor hun gezondheid.
Om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden vormt de gezondheidstoestand van
werkenden de vergelijkingsbasis. In de vergelijking wordt tevens vervroegd gepensioneerden betrokken. Deze groep wordt op voorhand vaak beschouwd als een niet kwetsbare groep, maar dit kan niet zonder meer worden aangenomen.
Omdat de gezondheidstoestand van de arbeidsongeschikten het slechtst is, vervolgens die van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten en dan die van de werklozen wordt
deze volgorde ook in de beschrijving aangehouden. Waar gegevens beschikbaar zijn
over de gezondheidstoestand van nog specifiekere groepen die voor het beleid relevant
zijn, zoals gedeeltelijk arbeidsongeschikten en langdurig werklozen, worden deze vermeld.
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De beschrijving beperkt zich tot personen in het leeftijdsbereik van de werkende
beroepsbevolking, dat wil zeggen 16 tot en met 64 jaar.
Aanpak
Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op een literatuuranalyse van onderzoek dat in de afgelopen tien jaar in Nederland is uitgevoerd. Omdat bij de literatuurverkenning bleek dat in
die recente periode weinig onderzoek uitgevoerd is naar de gezondheid van werklozen,
zijn voor deze groep ook de studies samengevat die in het begin van de jaren tachtig zijn
uitgevoerd.
De belangrijkste bronnen met recente cijfermatige informatie over de gezondheid van
werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten zijn het Doorlopend Leefsituatieonderzoek (DLO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 1994) en de Nationale
Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk (Van der Velden et al., 1993,
1995). Het DLO levert tevens informatie over de gezondheid van vervroegd gepensioneerden. Omdat het CBS in haar eigen publicaties de van belang zijnde groepen niet
onderscheidt, is een secundaire analyse uitgevoerd op het gegevensbestand van 1994.
Voor de opzet van de DLO-analyse wordt verwezen naar tekstblok 6.1.
Afbakening
Voor de groepen die in de DLO-analyse onderscheiden kunnen worden wordt verwezen
naar tekstblok 6.1 en voor de definitie van geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschikten
naar tekstblok 6.2.

Tekstblok 6.1: Opzet van de DLO-analyse.
Onderscheiden groepen
In de DLO-analyse kunnen vijf relevante groepen
onderscheiden worden, namelijk: werkenden,
werklozen, arbeidsongeschikten, gedeeltelijk
arbeidsongeschikten die ook werken, en vervroegd gepensioneerden. Vanwege het geringe
aantal (n=1) zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten
die werkloos zijn buiten de analyse gebleven. Het
is op basis van de DLO-vragen niet mogelijk om
ex-arbeidsongeschikten en langdurig werklozen te
onderscheiden.

D EEL B

Definities
In de analyse zijn werklozen gedefinieerd als personen die aangeven dat ze respectievelijk werkloos zijn, niet of minder dan 12 uur per week
betaald werk verrichten en op zoek zijn naar werk
voor minstens 12 uur.
Arbeidsongeschikten zijn personen die aangeven dat ze arbeidsongeschikt zijn en niet of minder
dan 12 uur per week betaald werk verrichten.
Werkende arbeidsongeschikten zijn personen
die aangeven dat ze arbeidsongeschikt zijn en ten-
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minste 12 uur per week werken.
Vutters zijn gedefinieerd als personen die aangeven dat hun voornaamste dagelijkse bezigheid
'gepensioneerd zijn' is en die niet of minder dan
12 uur per week betaald werk verrichten. Deze
groep zal hoofdzakelijk uit Vutters bestaan, maar
daarnaast ook personen bevatten die via andere
regelingen vervroegd gepensioneerd zijn (zoals
bijvoorbeeld na functioneel leef-tijdsontslag).
De vergelijkingsgroep van werkenden bestaat uit
personen die tenminste 12 uur per week betaald
werk verrichten.

Standaardisatie
Vanwege de grote verschillen in leeftijd en
geslacht tussen de vier groepen, zijn de gegevens
gestandaardiseerd naar leeftijd (jonger dan 45 jaar
versus 45 jaar en ouder) en geslacht, volgens de
methode van de directe standaardisatie met de
leeftijdsverdeling van de werkenden als standaard.
Omdat dit niet mogelijk is voor Vutters, is bij deze
groep alleen gestandaardiseerd voor geslacht, met
de werken-den vanaf 55 jaar als standaard.
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Omvang van de groepen
Volgens het CBS bestaat de werkzame beroepsbevolking in 1994 uit 5.920.000 mensen.
Daarvan zijn 547.000 mensen (9,2%) werkloos, hebben 894.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (14,6%) en 115.000 mensen (1,9%) een VUT-uitkering (zie tabel
6.1) (CBS, 1995; Spijkerboer & Van der Zee, 1996).
In de afgelopen tien jaar zijn zowel het aantal werkenden als het aantal arbeidsongeschikten en werklozen toegenomen. Het aantal werkenden ligt in 1994 14%, het aantal
arbeidsongeschikten 16% en het aantal werklozen 14% hoger dan in 1985 (Centraal
Planbureau, 1996a).
Volgens het College van Toezicht Sociale Verzekeringen hebben in 1995 223.000 personen een gedeeltelijke en 638.000 personen een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Voor definities van geheel en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zie
tekstblok 6.2. In het betreffende jaar is bij 107.000 personen de arbeidsongeschiktheidsuitkering beëindigd. In 59% van de gevallen was ‘herstel’ de reden van beëindiging. De
betreffende personen kunnen tot de categorie ‘ex-arbeidsongeschikten’ gerekend worden. In 1995 zijn 73.000 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend, terwijl
bij 50.000 personen de aanvraag is afgewezen (Spijkerboer & Van der Zee, 1996).
In 1994 zijn 248.000 mensen langdurig werkloos (= langer dan één jaar), waarvan
101.000 mensen langer dan drie jaar werkloos zijn (De Beer, 1996). De samenstelling
van de werklozen is sterk veranderd in de afgelopen 15 jaar: meer vrouwen, meer
allochtonen en een hogere gemiddelde leeftijd en opleidingsniveau. Ook ligt de werkloosheidsduur hoger. Deze veranderingen weerspiegelen grotendeels de veranderingen
in de samenstelling van de beroepsbevolking (SCP, 1996).

Tekstblok 6.2: Definitie geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Arbeidsongeschikten zijn mensen die door ziekte
of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn
om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter
plaatse waar zij arbeid verrichten of het laatst hebben verricht, of in de omgeving daarvan, met
arbeid gewoonlijk verdienen (Spijkerboer & Van
der Zee, 1996).
De discrepantie tussen het gebruikelijke inkomen en het inkomen dat men nog kan verwerven
met gangbare arbeid, bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee de hoogte van de uitkering. Als het percentage arbeidsongeschiktheid
hoger dan 80% is, krijgt men een volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als het percentage lager dan 15% is krijgt men geen uitkering (=
volledige afschatting). Dit betekent niet dat deze
mensen geen ziekte of gebrek hebben, maar dat er
functies/beroepen bestaan die zij ondanks de

beperkingen kunnen vervullen en waarmee zij een
vergelijkbaar inkomen kunnen verwerven. Als men
geen passend werk kan vinden, krijgt men in eerste instantie een werkloosheidsuitkering en later
een bijstandsuitkering.
Wanneer het percentage arbeidsongeschiktheid
tussen 15% en 80% ligt, is men gedeeltelijk
arbeidsongeschikt. Men wordt dan geacht de uitkering aan te vullen met inkomen uit arbeid. Deze
invulling van het arbeidsongeschiktheidscriterium
geldt sinds de invoering van de Wet Terugdringing
Beroep op de Arbeidson-geschiktheidsregelingen
(TBA) in augustus 1993. Voorheen werd bij de
arbeidsongeschiktheidskeuring getoetst in hoeverre men nog in staat was bij de opleiding en ervaring passend werk te verrichten. Momenteel wordt
alle gangbare arbeid passend gevonden, ook als
deze ver beneden het opleidingsniveau ligt.
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Tabel 6.1: Aantal werkenden, werklozen a, arbeidsongeschikten en vervroegd gepensioneerden in 1994
(Bronnen: zie voetnoten).
Mannen

(%)

Vrouwen

(%)

Totaal

(%)

Werkende beroepsbevolking b
- 15-44 jaar
- 45-64 jaar

3.747.000
2.610.000
1.138.000

(63%)
(70%)
(30%)

2.172.000
1.697.000
477.000

(37%)
(78%)
(22%)

5.920.000
4.305.000
1.615.000

(73%)
(27%)

Werkloze beroepsbevolking b
- 15-44 jaar
- 45-64 jaar

266.000
219.000
46.000

(49%)
(82%)
(18%)

280.000
231.000
49.000

(51%)
(83%)
(17%)

547.000
449.000
99.000

(82%)
(18%)

Arbeidsongeschiktheidsuitkering c
- 15-44 jaar
- 45-64 jaar

580.000
156.000
424.000

(65%)
(27%)
(73%)

314.000
122.000
192.000

(35%)
(39%)
(61%)

894.000
278.000
616.000

(31%)
(69%)

VUT-uitkering

126.000

(83%)

25.000

(17%)

151.000

a)

onder werklozen worden hier verstaan mensen die geen werk hebben (of minder dan 12 uur werken), actief op zoek zijn
naar werk en ook beschikbaar zijn voor werk.
b) bronnen: Enquête Beroepsbevolking (CBS, 1995) en Statistisch Jaarboek 1996 (CBS 1996).
c) bron: Kroniek van de Sociale Verzekeringen 1996 (Spijkerboer & Van der Zee, 1996).

6.2

Huidige gezondheidstoestand

D EEL B

Arbeidsongeschikten
Uit de gegevens van de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk is op te maken dat acute lichamelijke klachten, infecties, chronische ziekten,
gezwellen, psychosociale aandoeningen en gevolgen van zorg zoals te verwachten is
(veel) vaker optreden bij arbeidsongeschikten dan bij werkenden (zie tabel 6.2).
Daarnaast blijkt uit de patiëntenenquêtes dat arbeidsongeschikten in vergelijking met
werkenden hun gezondheid veel slechter inschatten, veel meer acute lichamelijke klachten, meer matig ernstige en ernstige chronische aandoeningen, meer functionele beperkingen en een hogere medische consumptie hebben. Hierbij is gecorrigeerd voor leeftijd
(Bensing et al., 1991).
Uit de DLO-gegevens in tabel 6.3 is op te maken dat arbeidsongeschikten hun eigen
gezondheid veel vaker als ‘minder dan goed’ beoordelen dan werkenden (76% versus
14%). Van de eerste groep heeft 85% één of meer langdurige ziekten of aandoeningen
tegenover 15% van de werkenden. Ook de medische consumptie (huisarts- en specialistenbezoek, ziekenhuisopname en gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen) is onder
arbeidsongeschikten veel hoger dan onder werkenden. Arbeidsongeschikten ervaren
veel vaker dan werkenden beperkingen met horen, zien, lopen en tillen.
De DLO-bevindingen met betrekking tot gezondheid, aandoeningen en medische
consumptie stemmen overeen met de conclusie van Becker et al. (1986) van een in 1982
uitgevoerd onderzoek waarbij de gezondheidstoestand van ruim 400 volledig arbeidsongeschikten vergeleken is met ruim 300 werkenden. In dit onderzoek is gecorrigeerd voor
leeftijd, geslacht en opleiding. Ook Fengler et al. (Deel B, hoofdstuk 1) vinden in hun
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Tabel 6.2: Prevalentie a en significante odds ratio's b van gezondheidsindicatoren en determinanten van
gezondheid op basis van huisartsenpeilstations 1987/1988 (Bron: Van der Velden et al., 1995).

werkenden

Prevalentie a
werklozen

WAO/AAW

n=99.950

n=7.008

n=8.140

152
45
141
236
13
10
134
6

216
50
159
343
24
5219
14

0,8
1,4
-

1,3
2,6

25

31

-

2,1

Gezondheidsindicatoren
acute lichamelijke klacht
131
ongevallen
48
infectie
130
chronische ziekte
214
kwaad-/goedaardig gezwel
10
angst voor ziekte
5
psychosociale problemen
87
gevolgen zorg c
7
Determinanten van gezondheid
preventie (vaccinatie e.d.)
20

OR b
werkloos
/
werkend

OR b
WAO/AAW
/
werkend

1,5
1,2
1,8
2,0

a)

periode prevalentie per 1.000 personen per drie maanden, gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht op de totale beroepsbevolking.
b) statistisch significante odds ratio's (OR), als uitkomst van logistische regressie-analyse waarbij is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm, leefsituatie, opleiding en etnische achtergrond.
c) omvat foutief gebruik, intoxicatie en bijwerkingen van geneesmiddelen, toxische effecten van overige stoffen en complicaties van medisch handelen.

multivariate analyse van de CBS-gezondheidsenquête (1991-1994), dat de gezondheidstoestand van de WAO-ers slecht is in vergelijking met werkenden.
Van der Giezen (1993) heeft bij een groep van ruim 500 arbeidsongeschikten onderzocht welke veranderingen in de gezondheidstoestand optreden tussen het eerste half
jaar (1987) en het derde jaar van de arbeidsongeschiktheid (1990). Gemiddeld genomen
blijkt het aantal psychosomatische klachten en het aantal fysieke beperkingen niet te
veranderen. Bij een kleine groep is sprake van achteruitgang en bij een kleine groep van
vooruitgang; bij de meesten treedt geen verandering op.
Ook Van der Horst et al. (1988, 1993) vonden bij een groep van 55 arbeidsongeschikten die gevolgd is van 1981 tot 1983 geen veranderingen in gezondheidsindicatoren
(chronische ziekten, lichamelijke klachten, subjectieve gezondheid, doktersbezoek en
geneesmiddelengebruik).
Groothoff (1986) heeft de sterfte van arbeidsongeschikten vergeleken met de werkende beroepsbevolking over de periode 1968-1982. In deze periode is het sterfterisico
van arbeidsongeschikten duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland. Het verschil in
sterfte was bij jonge arbeidsongeschikten groter dan bij ouderen.
Werkende (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
Het DLO vormt de enige informatiebron over de gezondheidstoestand van de groep werkende arbeidsongeschikten (zie tabel 6.3). Het gaat om respondenten die enerzijds aangeven dat ze arbeidsongeschiktheid zijn en anderzijds vermelden dat ze 12 uur of meer
werken.
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Tabel 6.3 Gezondheidsindicatoren en determinanten bij werkenden, werklozen, arbeids-ongeschikten en vervroegd gepensioneerden in de leeftijd van 18-65 jaar, gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht a,b (Bron:
CBS Doorlopend Leefsituatie-onderzoek; gegevens bewerkt door NIA’TNO).
werkend

werkloos

arbeidsongeschikt

n=1.544

n=155

Achtergrondkenmerken
leeftijd
• <35 jaar
• >55 jaar

46%
6%

geslacht: man
Gezondheidsindicatoren
subjectieve gezondheid:
minder dan goed
langdurige ziekten/
aandoeningen
niet zonder moeite:
• gesprek voeren met
1 persoon
• gesprek voeren met
3 of meer personen
• kleine letters lezen
vin de krant
• iemand herkennen
van 4 meter
• voorwerp van 5 kg
dragen over 10 meter
• uit stand kunnen bukken
en iets oppakken
• 400 meter lopen zonder
• stilstaan

D EEL B

Zorggebruik
huisartsbezoek in
afgelopen 2 maanden
specialistenbezoek in
afgelopen 2 maanden
ziekenhuisopname in
afgelopen 12 maanden
medicijnen op recept in
afgelopen 2 weken
medicijnen zonder recept
in afgelopen 2 weken
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gepensioneerd
/VUT

werkend
≥ 55 jaar

n=176

arbeidsongeschikt
én
werkend
n=34

n=84

n=90

53%
8%

14%
43%

18%
12%

0%
99%

0%
100%

58%

39%

51%

56%

88%

74%

14%

22% *

76% *

66% *

24% n

22%

15%

24% *

85% *

78% *

26% n

28%

1%

0% n

13% *

0% n

0% n

1%

4%

5% n

16% *

5% n

10% n

8%

2%

3% n

12% *

12% *

13% nw

3%

1%

1% n

6% *

3% n

1% n

1%

5%

6% n

50% *

31% *

10% n

10%

4%

5% n

35% *

37% *

7% n

11%

2%

2% n

42% *

9% *

1% n

6%

32%

31% n

65% *

60% *

39% n

41%

16%

15% n

48% *

46% *

26% n

22%

7%

9% n

25% *

15% n

12% n

11%

20%

25% n

58% *

77% *

50% n

47%

25%

27% n

26% n

19% n

19% n

21%
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Tabel 6.3 (vervolg)
werkend

werkloos

arbeidsongeschikt

n=1.544

n=155

Determinanten van gezondheid
nooit aan lichamelijke
30%
sport doen
roken
39%
geen alcohol gebruiken
13%
veel alcohol gebruiken
2%
minder dan ‘tevreden’
20%
met vrijetijdsbesteding
minder dan ‘tevreden’
14%
met leven dat men leidt
zich minder dan gelukkig
11%
voelen
zich geïsoleerd voelen
1%
geen partner hebben
28%
(in huishouden)
opleidingsniveau (SOI)
• 1: lager onderwijs
10%
• 5-7: hoger onderwijs
26%
en hoger
onvoldoende tevreden
10%
met financiële middelen

gepensioneerd
/VUT

werkend
≥ 55 jaar

n=176

arbeidsongeschikt
én
werkend
n=34

n=84

n=90

38% *

48% *

57% *

40% n

41%

48% *
19% *
6% *
29% *

48% *
34% *
4% n
27% *

35% n
28% n
0% n
25% n

33% n
19% n
1% n
2% *

28%
9%
1%
17%

47% *

58% *

36% *

17% n

17%

37% *

45% *

28% *

20% n

14%

6% *
49% *

10% *
44% *

0% n
24% n

3% n
37% n

1%
29%

21% *
22% n

37% *
5% *

16% n
11% n

26% n
21% n

23%
27%

48% *

33% *

12% n

16% n

9%

a) directe standaardisatie.
b) de verschillen (werkenden versus werklozen, werkenden versus arbeidsongeschikten, werkenden versus werkende
arbeidsongeschikten en werkenden ouder dan 55 jaar versus vervroegd gepensioneerden) zijn op statistische significantie
getoetst met behulp van logistische regressie-analyse, waarbij gecontroleerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij is nagegaan of het toetsingsresultaat verschilt wanneer tevens gecontroleerd wordt voor opleidingsniveau.
*: het verschil is significant (p<0,05); dit is ook het geval wanneer tevens gecontroleerd wordt voor verschillen in opleidingsniveau.
n: het verschil is niet significant; ditzelfde geldt wanneer tevens gecontroleerd wordt voor verschillen in opleidingsniveau.
nw: het verschil is niet significant; wanneer tevens gecontroleerd wordt voor verschillen in opleidingsniveau tussen beide
groepen, is het verschil wèl significant.

De ondervraagde werkende arbeidsongeschikten beoordelen hun gezondheid veel slechter, hebben veel vaker langdurige aandoeningen, een hogere medische consumptie en
meer beperkingen met lopen en tillen dan werkenden. De werkende arbeidsongeschikten
scoren over het algemeen iets gunstiger op gezondheidsindicatoren (maar niet veel) dan
de overige arbeidsongeschikten. De scores op gezondheidsindicatoren liggen veel dichter in de buurt van de scores van de overige arbeidsongeschikten (over het algemeen zijn
ze iets lager) dan van de werkenden.
Het betreft echter slechts een kleine groep (n=34) en het is onduidelijk welke categorieën arbeidsongeschikten onder deze noemer terecht zijn gekomen. Voorstelbaar is dat
niet alleen gedeeltelijk arbeidsongeschikten, maar ook ex-arbeidsongeschikten of mensen die na WAO-keuring voor minder dan 15% arbeidsongeschikt zijn bevonden zichzelf tijdens de DLO-enquête ‘arbeidsongeschikt’ noemen. De ondervraagde werkende
arbeidsongeschikten bleken ouder dan de werkenden, terwijl het aandeel mannen in
beide groepen ongeveer gelijk is.
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Werkloze (volledig afgeschatte en gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
De weinige beschikbare gegevens over de gezondheidstoestand van volledig afgeschatte
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder werk (voor definities zie tekstblok 6.2) lijken
er op te wijzen dat de gezondheidstoestand van deze groep niet veel verschilt van de
totale groep van arbeidsongeschikten. Besseling en Aan de Kerk (1994) hebben een
onderzoek uitgevoerd onder aanvragers van een WW-uitkering in 1992. Daaronder
bevonden zich ook een aantal volledig afgeschatte, respectievelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Van de volledig afgeschatten (die dus geen WAO-uitkering kregen),
beoordeelde 70% de gezondheid als ‘minder dan goed’. Bij de gedeeltelijk afgeschatten
was dit 81%. Deze twee percentages komen overeen met die van de arbeidsongeschikten
uit het DLO (76%). Van de overige WW-aanvragers beoordeelde een veel lager percentage, nl. 26% de gezondheid als ‘minder dan goed’. Benadrukt dient te worden dat in het
DLO ook volledig arbeidsongeschikten zijn meegenomen en de antwoordcategorieën
van de gezondheidsvraag niet helemaal overeenstemmen.
De onderzoekers constateren dat zich onder volledig afgeschatte arbeidsongeschikten meer vrouwen dan mannen (39%) bevinden, terwijl onder gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer mannen voorkomen (73%). Ook hebben vrouwen een kleinere kans op
werkhervatting. Het vaker volledig afgeschat worden van vrouwen wordt verklaard door
een cumulatie van gunstige kenmerken bij vrouwen, zoals de positie op de arbeidsmarkt
en de jongere leeftijd. Hierdoor is het vaker mogelijk om bij de opleiding en ervaring
passende arbeid te vinden (Besseling, 1990). Of deze verklaring ook nog geldig is nadat
medio 1993 het arbeidsongeschiktheidscriterium strenger is geworden, is onduidelijk.

D EEL B

Werklozen
De psychische gezondheid van werklozen lijkt in Nederland aantoonbaar slechter te zijn
dan die van werkenden. Met de lichamelijke gezondheid is dat veel minder het geval.
Uit de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk, uitgevoerd in 1987/1988, blijkt dat bij werklozen met name psychosociale problemen vaker
voorkomen dan bij werkenden. De overige ziekten treden bij werklozen niet duidelijk
vaker op dan bij werkenden en ongevallen doen zich juist minder vaak voor (zie tabel
6.2). Volgens de DLO-gegevens uit 1994 zijn de percentages chronische aandoeningen
en een minder dan goede ervaren gezondheid onder werklozen iets hoger dan onder werkenden. Er is geen verschil in medische consumptie en in beperkingen in horen, zien,
tillen en lopen tussen de twee groepen (zie tabel 6.3).
Becker et al. (1986) concludeerden ongeveer hetzelfde op basis van een vergelijking
tussen werklozen en werkenden uitgevoerd in 1982, waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd, geslacht en opleiding.
Fengler et al. (zie deel B, hoofdstuk 1) vinden in hun multivariate analyse van de
CBS-gezondheidsenquête 1991-1994 dat werklozen in vergelijking met werkenden
meer langdurige aandoeningen hebben, meer langdurige beperkingen ervaren, de
gezondheid ongunstiger beoordelen en meer ervaren gezondheidsklachten hebben.
Bovengenoemde bevindingen stemmen ook overeen met de resultaten van een longitudinaal onderzoek (1983-1985), waarin de gezondheid en de leefsituatie van 777 werklozen zijn vergeleken met een controlegroep van 779 werkenden. Hier werd gevonden dat
de lichamelijke gezondheid in het eerste jaar van de werkloosheid verbetert ten opzichte
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van de uitgangspositie (fysieke herstelreactie) en daarna juist slechter wordt dan in het
begin. De psychische, psychosomatische en sociale gezondheidsaspecten zijn chronisch
verslechterd tijdens de werkloosheidsperiode. Werkhervatting gaat (ook bij zeer langdurig werklozen) gepaard met een verbetering van alle gezondheidsindicatoren (Verkleij,
1988). Leeflang et al. (1992) hebben in 1983 een onderzoek uitgevoerd onder 375 werkzoekenden en 478 werkenden in de administratieve sector. Ook zij concluderen dat de
gezondheidstoestand van werklozen ongunstiger is dan van de werkenden. In tegenstelling tot de andere onderzoeken vinden zij echter ook dat de medische consumptie van de
werklozen relatief hoog ligt. Dit geldt voor vrouwen in gelijke mate als voor mannen.
Er zijn enkele onderzoeken die geen verschillen in gezondheidstoestand tussen werklozen en werkenden rapporteren. Philipsen en Halfens (1983) en Van der Horst et al.
(1993) concluderen uit hun onderzoeken dat de lichamelijke gezondheid en de medische
consumptie van werklozen niet verschilt van die van werkenden. Door het geringe aantal gematchte paren (respectievelijk n=20 en n=17) is het onderscheidingsvermogen van
een statistische toets echter te klein om kleine verschillen in gezondheidstoestand significant te doen zijn.
Smulders vindt in een secundaire analyse van de leefsituatie-survey van het CBS uit
1986, dat werklozen niet slechter over hun gezondheid oordelen dan werkenden. Hierbij
is echter niet alleen gecontroleerd voor persoonskenmerken, maar ook voor leefstijlkenmerken en andere gezondheidskenmerken (Smulders, 1995).
Schaufeli (1989) heeft de psychische gezondheid van HBO-schoolverlaters gedurende twee jaar vanaf het eindexamen in 1984 gevolgd. Hij concludeert dat werkloosheid
bij de hoger opgeleiden weinig of geen negatieve gevolgen heeft voor de psychische
gezondheid.
In 1990 is een onderzoek uitgevoerd naar de psychische gezondheid van ruim 700
werkloze mannen in Zuid-Limburg. Geschat wordt dat bij 24% van deze groep werklozen sprake is van psychische morbiditeit. Dit percentage verschilt niet van de Nederlandse populatie; een vergelijking met werkenden is echter niet gemaakt.
Binnen de groep werklozen lijkt de psychische problematiek relatief hoog onder
gescheiden mannen en lager opgeleiden (Gunther et al. 1995).
Er zijn geen Nederlandse gegevens beschikbaar over de sterfte van werklozen. In
Brits, Deens en Fins onderzoek is gevonden dat werkloze mannen (en hun vrouwen) een
verhoogd sterfterisico hebben ten opzichte van de bevolking als geheel. Hierbij is
gecontroleerd voor sociale klasse (Bartley, 1994).
Vervroegd gepensioneerden
Volgens het DLO verschillen vervroegd gepensioneerden (‘Vutters’) niet van oudere
werkenden (vanaf 55 jaar) wat subjectieve gezondheid, chronische aandoeningen, medische consumptie en beperkingen in horen, zien, lopen en tillen betreft (zie tabel 6.3).
Toch kan een slechte gezondheid één van de motieven zijn om met de VUT te gaan.
In 1992 is een onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.000 rijksambtenaren die op korte termijn vervroegd konden uittreden, naar hun beweegredenen om wel of niet voor de VUT
te kiezen. Naarmate de gezondheid slechter is blijken deze ambtenaren vaker van plan te
zijn met de VUT te gaan (Henkes, 1993). De invoering van de VUT begin jaren tachtig
is gepaard gegaan met een sterk verminderde instroom van 60-plussers in de WAO
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(Ekamper & Henkes, 1993). Ekamper en Henkes hebben berekend dat bij afschaffing
van de VUT voor ambtenaren, een kwart van de personen die dit treft arbeidsongeschikt
zal worden.

6.3

Trends in het verleden

Gegevens over trends in verschillen in gezondheidstoestand tussen arbeidsongeschikten,
werklozen en werkenden ontbreken op een enkele uitzondering na en worden bemoeilijkt door verschillen in opzet van de onderzoeken en in onderzochte groepen arbeidsongeschikten en werklozen. De twee bronnen die het duidelijkst in aanmerking komen
voor trendstudies zijn het DLO van het CBS en de CBS-GE. Formele trendstudies zijn
echter niet uitgevoerd.
Arbeidsongeschikten
De enige trendstudie met betrekking tot arbeidsongeschikten betrof de analyse die door
Groothoff (1986) is uitgevoerd. Hij vergeleek de sterfte van arbeidsongeschikten met
die van de werkende beroepsbevolking over de periode 1968-1982. Vanaf 1968 is de
SMR (Standard Mortality Ratio) sterk gedaald, tot een niveau van 2,7 voor mannelijke
arbeidsongeschikten 2,9 en voor vrouwen in 1982. Dit betekent dat de leeftijdspecifieke
sterfte onder arbeidsongeschikten in 1982 ongeveer drie keer zo hoog was als onder de
Nederlandse bevolking.
Deze conclusies stemmen overeen met de bevindingen van Van Eck en Zijlstra
(1984), die de sterfte van arbeidsongeschikten over de periode 1976-1982 geanalyseerd
hebben.
Recentere gegevens over de sterfte van arbeidsongeschikten zijn niet beschikbaar.
Het is onbekend in hoeverre de dalende trend zich na 1982 heeft voortgezet. Als gevolg
hiervan kunnen geen uitspraken gedaan worden over het huidige sterfterisico van
arbeidsongeschikten.

D EEL B

Werklozen
De bevindingen die in de literatuur vermeld worden over de verschillen in gezondheid
tussen werklozen en werkenden in de jaren 1982 (Becker et al., 1986) en 1994 (tabel
6.2), - beide gebaseerd op het DLO van het CBS - wijken niet veel van elkaar af. Ook de
verschillen in gezondheid tussen werklozen en werkenden die in de CBS-GE van 19911994 gevonden worden, lijken zeker niet kleiner dan in 1982.
Hoewel deze vergelijking tamelijk grof is, kan niet de conclusie getrokken worden
dat met het verbeteren van de werkgelegenheid en het afnemen van het werkloosheidspercentage in Nederland in de afgelopen 10-15 jaar ook het verschil in gezondheid tussen werklozen en werkenden is afgenomen.
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Determinanten van de gezondheidstoestand

Arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschikten zijn ouder dan werkenden: in 1994 is 82% van de arbeidsongeschikten ouder dan 45 jaar, tegenover 30% in de werkzame beroepsbevolking (zie tabel
6.1). Vrouwen hebben een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid (Besseling 1990).
Weliswaar is het percentage arbeidsongeschikten onder mannen en vrouwen ongeveer
gelijk, maar gezien het feit dat de werkende vrouwen gemiddeld jonger zijn dat de werkende mannen, zou men (bij gelijk risico) juist een kleiner aandeel vrouwen onder de
arbeidsongeschikten verwachten.
Volgens de DLO-gegevens (zie tabel 6.3) heeft een relatief groot deel van de arbeidsongeschikten alleen lager onderwijs gevolg en een relatief klein deel heeft hoger onderwijs gevolgd. Eenderde van de arbeidsongeschikten geeft het inkomen van het huishouden een onvoldoende (5 of lager op een schaal van 10), tegenover 10% van de
werkenden. Tot slot wijst de DLO-analyse uit dan arbeidsongeschikten veel minder vaak
een inwonende partner hebben dan werkenden.
Arbeidsongeschikten scoren volgens het DLO in het algemeen ongunstiger op de
leefstijlaspecten dan werkenden (zie tabel 6.3): ze doen minder vaak aan lichamelijke
sport, roken vaker en zijn vaker geheelonthouder (steeds meer onderzoek wijst uit dat
een matig alcoholgebruik een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand). Een hoog
alcoholgebruik komt niet vaker voor. Arbeidsongeschikten zijn veel minder tevreden
met het leven dat ze leiden, iets minder tevreden met hun vrijetijdsbesteding en veel
minder gelukkig dan werkenden. Ook geven arbeidsongeschikten vaker aan dat ze zich
geïsoleerd voelen.
Eind jaren zeventig is een onderzoek uitgevoerd onder ruim 700 (niet-psychisch)
arbeidsongeschikte mannen tussen de 25 en 55 jaar naar de beleving van arbeidsongeschiktheid (Merens-Riedstra, 1981). Bij de meeste onderzochte personen pakt de vergelijking tussen het arbeidsongeschikt zijn en de tijd ervoor (de satisfactie) negatief uit,
maar dit leidt lang niet altijd tot een sombere levenshouding. Een subgroep van 74
arbeidsongeschikten is gevolgd vanaf vier tot zestien maanden van arbeidsongeschiktheid. In de twaalf maanden veranderen de meeste onderzochte determinanten van
gezondheid niet. Slechts enkele determinanten verslechteren: vermindering van sociale
contacten, een slechtere sfeer in het gezin en de inkomensdaling wordt merkbaarder. De
satisfactie met het dagelijks bestaan verbetert echter iets. De bevinding van MerensRiedstra dat de tevredenheid van arbeidsongeschikten met het dagelijks leven na verloop
van tijd verbetert, wordt mogelijk verklaard door gewenning aan en aanvaarding van het
arbeidsongeschikt zijn.
Volgens de Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk
vragen arbeidsongeschikten vaker dan werkenden en werklozen om preventieve maatregelen, waarvan een griepvaccinatie de meest voorkomende is (zie tabel 6.2).
Werkende (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
Ook over de determinanten van de gezondheidstoestand van deze groep vormt het DLO
de enige informatiebron (zie tabel 6.3). De (kleine) groep werkende arbeidsongeschikten uit het DLO is relatief oud vergeleken met de werkenden. Het aandeel mannen en
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vrouwen is gelijk. Er zijn geen grote verschillen tussen werkende arbeidsongeschikten
en overige werkenden in opleidingsniveau, tevredenheid met het inkomen en het hebben
van een partner. Ook verschillen ze niet van werkenden in roken, veel alcohol gebruiken
en zich geïsoleerd voelen. Op enkele aspecten scoren ze ongunstiger: in vergelijking met
werkenden zijn werkende arbeidsongeschikten minder tevreden met hun leven, minder
gelukkig en doen ze minder vaak aan lichamelijke sport, maar scoren hierop (met uitzondering van sportbeoefening wel gunstiger dan de overige (niet-werkende) arbeidsongeschikten.
Concluderend: hoewel werkende arbeidsongeschikten in hun gezondheidsprofiel
meer overeenkomen met de overige (niet-werkende) arbeidsongeschikten, lijken zij in
hun determinanten-profiel meer op de werkenden dan op de overige (niet-werkende)
arbeidsongeschikten.
Werklozen
In vergelijking met de totale beroepsbevolking (dus niet alleen de werkenden) zijn in
1995 werklozen (iets) vaker van het vrouwelijk geslacht, vaker jonger dan 25 jaar en
minder vaak ouder dan 55 jaar, veel vaker allochtoon en is het opleidingsniveau van de
werklozen relatief laag (De Beer, 1996). Ook uit het DLO komt naar voren dat het aandeel vrouwen onder de werklozen groter is dan onder de werkenden en dat de werklozen
relatief jong zijn (zie tabel 6.1). Het aandeel laag opgeleiden onder de werklozen is
hoger dan onder werkenden; het aandeel hoog opgeleiden slechts iets lager. Bijna de
helft van de werklozen vindt het inkomen onvoldoende; dit percentage ligt daarmee
hoger dan bij de arbeidsongeschikten. Werklozen hebben veel minder vaak een partner
die in hetzelfde huis woont dan werkenden.
Uit het DLO (zie tabel 6.1) blijkt dat de werklozen ongunstiger op de leefstijlaspecten scoren dan de werkenden, maar de onderlinge verschillen zijn minder groot dan bij
de arbeidsongeschikten. Wat de tevredenheid met het leven en vrijetijdsbesteding en
‘gelukkig zijn’ betreft, scoren de werklozen iets gunstiger dan de arbeidsongeschikten.
De verschillen tussen de werkenden en de werklozen op deze drie indicatoren zijn echter
groot.
Uit het onderzoek van Leeflang et al. (1992) komt naar voren dat de determinanten
van gezondheid onderling niet verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werklozen.

D EEL B

Vervroegd gepensioneerden
De vervroegd gepensioneerden (‘Vutters’) zijn uiteraard allemaal ouder dan 55 jaar. Het
aandeel vrouwen met een VUT-uitkering is met 15% wat lager dan het huidige aandeel
van 23% vrouwen ouder dan 55 jaar binnen de werkzame beroepsbevolking. De Vutters
verschillen niet veel van de werkenden van 55 jaar en ouder wat determinanten van de
gezondheidstoestand betreft. Alleen de tevredenheid met de vrijetijdsbesteding is duidelijk groter. Het opleidingsniveau van de Vutters is wat lager dan van hun werkende leeftijdgenoten.
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Verklaring voor de gezondheidsverschillen:
causatie en selectie

Arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschikten zijn per definitie ongezonder dan werkenden. Lichamelijke of
geestelijke beperkingen zijn immers de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid (selectiemechanisme). De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid kan (mede) gelegen zijn in het
werk (Gründemann et al., 1991).
Er is slechts op beperkte schaal longitudinaal onderzoek naar de gezondheidstoestand
van arbeidsongeschikten uitgevoerd dat inzicht kan geven in causatie-mechanismen. Er
is daardoor weinig bekend over het verloop van de gezondheid van arbeidsongeschikten
en ook zijn er voor zover bekend over dit onderwerp geen verklaringstheorieën opgesteld. In principe kunnen zich twee tegengestelde effecten voordoen nadat men arbeidsongeschikt is geworden. Het wegvallen van de werkbelasting en de toename van de hersteltijd kan een gunstig effect op de gezondheidstoestand hebben. Aan de andere kant
kunnen stressoren als inkomensdaling, de toegenomen isolatie en onvrede met het leven
en de vrijetijdsbesteding een ongunstig effect hebben op de gezondheidstoestand. Uit de
twee longitudinale onderzoeken die uitgevoerd zijn (Merens-Riedstra, 1981; Van der
Giezen, 1993), zou men kunnen afleiden dat het arbeidsongeschikt worden een neutraal
effect op de gezondheidstoestand heeft: de positieve effecten van het niet werken neutraliseren de negatieve effecten. Vooralsnog zijn er te weinig gegevens om een duidelijke
uitspraak hierover te doen.
Werklozen
De (iets) slechtere lichamelijke gezondheidstoestand van werklozen in vergelijking met
werkenden kan in principe zowel een oorzaak van de werkloosheid (selectie-mechanisme) zijn als een gevolg ervan. Hoewel de eerste verklaring zeker een rol zal spelen, zijn
er sterkere aanwijzingen voor de tweede. Sinds de jaren dertig zijn er verschillende theorieën ontwikkeld ter verklaring van de gezondheidseffecten van werkloosheid (causatiemechanisme).
De slechtere psychische gezondheid van werklozen lijkt duidelijk een gevolg van de
werkloosheid en verbetert ook nadat men weer aan het werk gaat. Aan de verslechtering
van de gezondheid kunnen vier oorzaken ten grondslag liggen: 1) de inkomensdaling ten
gevolge van de werkloosheid (met name wanneer dit gepaard gaat met financiële problemen), 2) de stress ten gevolge van het ontberen van de voordelen van werken, 3) gedragingen die schadelijk zijn voor de gezondheid (zoals drinken, roken), en 4) de stress van
het hebben van een loopbaan met een hoge werkloosheidsrisico. Bij dit laatste mechanisme wordt ervan uitgegaan dat werkloosheid zelf een negatief effect kan hebben op het
verloop van de verdere carrière (Bartley, 1994).
Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat er een bepaalde trend zichtbaar is binnen een
periode van werkloosheid. De gezondheid neemt de eerste periode van de werkloosheid
af, kan vervolgens verbeteren en stabiliseert zich tenslotte. De verslechtering in de eerste
jaren kan verklaard worden doordat werkloosheid een chronische stress veroorzaakt, de
stabilisering door adaptieprocessen (Verkleij, 1988; De Witte, 1993).
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Toekomstige ontwikkelingen

Omdat er zeer weinig bekend is over trends in de gezondheidsverschillen tussen arbeidsongeschikten, werklozen en werkenden en de determinanten daarvan (met uitzondering
wellicht van de verwachting dat de inkomensverschillen ten opzichte van werkenden
zullen toenemen) beperkt deze paragraaf zich tot de verwachte ontwikkeling in het
(absolute) aantal arbeidsongeschikten en werklozen (en vervroegd gepensioneerden).
Toekomstige ontwikkeling in het aantal arbeidsongeschikten
In 1994 is voor het eerst sinds de invoering van de WAO in 1967 het aantal arbeidsongeschikten afgenomen. Deze daling kan voor 60% worden toegeschreven aan het nieuwe,
strengere arbeidsongeschiktheidscriterium, dat met de invoering van de Wet TBA in
augustus 1993 van kracht werd. Deze wet heeft als gevolg dat er veel minder volledige
afkeuringen en meer gedeeltelijke afkeuringen en volledige afschattingen plaatsvinden
dan voorheen. In de wet TBA is tevens bepaald dat de arbeidsongeschikten elke vijf jaar
opnieuw gekeurd moeten worden. De daling van het aantal arbeidsongeschikten heeft
zich in 1995 verder doorgezet (Van Breukelen et al., 1995; Arbeidsgeschikt, 1996).
Het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht dat het aantal arbeidsongeschikten zal
dalen tot 1998 en vanaf 1999 weer zal stijgen. In 1999 zijn alle arbeidsongeschikten herkeurd volgens het nieuwe, strengere criterium. Dit heeft als gevolg dat de uitstroom
afneemt. Tevens zal door de vergrijzing de instroom weer toenemen. In 1998 zal naast
de Wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), die op 1 januari 1998 wordt ingevoerd, waarschijnlijk ook de Wet op de reïntegratie van kracht worden, die beide van invloed kunnen zijn op de aantallen en de
arbeidsmarktpositie. De bedoeling van deze wetten is dat de instroom van arbeidsongeschikten daalt en de reïntegratie van arbeidsongeschikten in het werk bevorderd wordt.
Het Centraal Planbureau verwacht dat er in 2010 in het gunstige geval (het scenario
‘global competition’ waarbij rekening gehouden is met gunstige effecten van wetgeving)
740.000 arbeidsongeschikten zullen zijn en in het meest ongunstige geval (het scenario
‘divided Europe’) 990.000. Voor 2020 worden minimaal 770.000 arbeidsongeschikten
verwacht en maximaal 1.150.000. Het Centraal Planbureau gaat hierbij uit van een aantal van 775.000 arbeidsongeschikten in 1995 (CPB, 1996b). Het aantal arbeidsongeschikten zal dus in de toekomst in het gunstige geval gelijk blijven en in het ongunstige
geval sterk stijgen.
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Toekomstige ontwikkeling in het aantal werklozen
Volgens het Centraal Planbureau (1996a) is de omvang van de werkloze beroepsbevolking 540.000 in 1995. Of het totaal aantal werklozen zonder baan de komende jaren zal
stijgen of dalen is onduidelijk. Volgens het ‘behoudende’ scenario zal het aantal werklozen in het jaar 2000 gestegen zijn tot 600.000, volgens het ‘gunstige’ scenario zal het
aantal afnemen tot 470.000.
Vast staat wel dat twee categorieën werklozen in omvang zullen toenemen en dat
daarmee de samenstelling van deze groep zal veranderen. Dit zijn in de eerste plaats
arbeidsongeschikten die door de strengere afkeuringscriteria in de Wet TBA geheel of
gedeeltelijk arbeidsgeschikt bevonden worden. De meesten van hen komen vanwege de
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gezondheidsbeperkingen slechts voor een beperkt aantal functies in aanmerking, waarmee ook de kans op het vinden van een baan relatief klein is. Deze personen krijgen in
eerste instantie een werkloosheidsuitkering en vervolgens een bijstandsuitkering. Daarmee behoren zij tot de werkloze beroepsbevolking. Dit zullen personen zijn met een
relatief slechte gezondheid. De gezondheid van de groep werklozen als geheel zal door
deze ‘overheveling van categorieën’ vermoedelijk slechter worden in de komende jaren,
nog afgezien van de eventuele gezondheidseffecten van de inkomensachteruitgang.
De andere groep zal hoofdzakelijk bestaan uit herintredende vrouwen. In 1997 zijn
nieuwe regels in de Algemene Bijstandswet ingevoerd, die vrouwen met kinderen van
vijf tot twaalf jaar en partners van bijstandsontvangers verplichten om zich aan te bieden
op de arbeidsmarkt (CPB, 1996). Op basis van de in het kader van dit hoofdstuk bestudeerde literatuur kunnen geen uitspraken gedaan worden over de gezondheidstoestand
van deze groep. Verwezen wordt naar deel B, paragraaf 4.5. Daaruit blijkt dat de
gezondheidstoestandstoestand van alleenstaande ouders slechter is dan die van
(echt)paren en andere alleenstaanden. Als oorzaken daarvan wordt onder meer gewezen
op een slechtere materiële positie, vooral onder alleenstaande moeders. Hoewel het vervullen van meerdere sociale rollen een gunstig effect op de gezondheidstoestand heeft,
citeren Joung en van Poppel een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, waarin in
vergelijking met niet-werkende alleenstaande moeders part-time werkende alleenstaande moeders een betere gezondheidstoestand hebben maar full-time werkende moeders
een slechtere gezondheidstoestand.
Voor het jaar 2010 verwacht het Centraal Planbureau volgens het meest gunstige scenario (‘global competition’) een aantal werklozen van 500.000 en volgens het meest
ongunstige scenario (‘divided Europe’) een aantal van 700.000. In het gunstige scenario
is er dus sprake van een (lichte) daling, in het ongunstige scenario van een sterke stijging.
In het jaar 2020 zal het aantal werklozen in het gunstige geval gedaald zijn tot
225.000 en in het meest ongunstige geval met 550.000 op een niveau vergelijkbaar met
1995 liggen (CPB, 1996b).
Toekomstige ontwikkeling in het aantal vervroegd gepensioneerden
Volgens de gegevens van het Centraal Planbureau is het aantal personen met een VUTuitkering gestegen van 32.000 in 1982 naar 123.000 in 1990 en een maximum van
137.000 in 1994. Doordat de VUT-leeftijd stijgt en de hoogte van de uitkering steeds
beperkter wordt, daalt sinds 1995 het aantal Vutters. Verwacht wordt dat in het jaar 2000
het aantal mensen met een VUT-uitkering gedaald zal zijn tot 101.000. Door de stijging
van de VUT-leeftijd en de verlaging van de uitkeringen (waardoor met name de gezonden er vaker voor zullen kiezen om door te werken) zal de gezondheidstoestand van de
overblijvende Vutters waarschijnlijk slechter zijn dan die van de huidige Vutters (selectie-effect).
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De betekenis voor het beleid

Beleidsvoorbereiding
Arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschikten hebben per definitie een slechte gezondheid. De beste preventiemogelijkheden zijn vooralsnog gelegen in het voorkómen dat mensen arbeidsongeschikt
worden. Dit kan op twee manieren. Door verbetering van de kwaliteit van het werk kan
deels voorkómen worden dat mensen ziek worden. Door het bevorderen van een snelle
terugkeer in het werk na (langdurig) ziekteverzuim kan voorkómen worden dat werknemers blijvend arbeidsongeschikt worden. Dit laatste kan bereikt worden door een goede
verzuimbegeleiding, het (al dan niet tijdelijk) aanpassen van het werk en om- of bijscholing.
In hoeverre de lichamelijke gezondheid van arbeidsongeschikten verbeterd kan worden wanneer men de maatschappelijke determinanten van gezondheid als aangrijpingspunt neemt, is onduidelijk. De psychosociale determinanten van gezondheid vormen in
ieder geval een aangrijpingspunt om ‘het arbeidsongeschikt zijn’ beter acceptabel te
maken. Net als voor werklozen geldt waarschijnlijk dat verbetering van de hoogte en
duur van de uitkeringen, maatschappelijke acceptatie van arbeidsongeschiktheid, hulp
bij individuele acceptatie van het arbeidsongeschikt zijn en stimulering van maatschappelijke participatie en alternatieve vormen van tijdsbesteding het welzijn kunnen verbeteren.
Werklozen
De beste oplossing voor de geestelijke gezondheidsproblematiek van werklozen is het
vinden van betaald werk. Dit kan bevorderd worden door maatregelen die het arbeidsaanbod in het algemeen vergroten en door maatregelen die de intredekansen van individuele werklozen vergroten, zoals omscholing, bijscholing en hulp bij sollicitaties.
Aan de andere kant kunnen ook maatregelen genomen worden die ‘het werkloos
zijn’ beter acceptabel maken, zoals verbetering van de hoogte en duur van de uitkeringen, maatschappelijke acceptatie van werkloosheid, hulp bij individuele acceptatie van
het werkloos zijn en stimulering van alternatieve vormen van tijdsbesteding. Hierbij
dient echter de kanttekening gemaakt te worden dat acceptatie van de eigen werkloosheid gepaard kan gaan met verminderde kansen op herintrede (De Witte, 1993).

Informatievoorziening
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In het algemeen kan gesteld worden dat er weinig kennis is over oorzaken en gevolgen
van veranderingen in de gezondheid bij arbeidsongeschikten en werklozen en vervroegd
gepensioneerden (causatieprocessen). Onduidelijk is ook welke rol de gezondheid bij de
overgang van de ene fase naar de andere speelt (selectieprocesen). Om deze lacunes in te
vullen is cohortonderzoek nodig, waarbij (ex-)werknemers gevolgd worden in de verschillende fasen van hun ‘loopbaan’, inclusief de overgangsprocessen.

196

RIVM VTV

I I W E RK L O Z E N E N A RBE I D SO N G E SCH I K T E N 6

Arbeidsongeschikten
Op dit moment is geen kennis voorhanden over de gezondheid van mensen die als
gevolg van de eind 1993 ingevoerde wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (TBA) geen (volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen
of van wie de uitkering beëindigd of verminderd wordt na herkeuring. Deze mensen
komen hierdoor in de categorie ‘werklozen’ terecht, maar hebben vanwege hun lichamelijke beperkingen relatief weinig kans op het vinden van geschikt werk. Algemeen kan
gesteld worden dat de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk en ex-arbeidsongeschikten
en van mensen met een chronische aandoening ongunstig is vergeleken met gezonden
(Wevers et al., 1996).
Arbeidsparticipatie van chronisch zieken wordt van groot sociaal en psychologisch
belang geacht. Onbekend is echter of de gezondheidstoestand van deze groep, net als bij
werklozen, verbetert na herïntrede in het arbeidsproces. Vast staat echter dat werken
voor deze groep een belasting vorm, die alleen acceptabel is wanneer het werk op de
juiste wijze is aangepast aan de lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Ook is zeer
weinig bekend over het beloop van de gezondheid van volledig arbeidsongeschikten en
determinanten hiervan. De lagere uitkeringen ten gevolge van de wet TBA vormen
mogelijk een nieuwe risicofactor voor de gezondheid.
Werklozen
Er bestaan lacunes in kennis over de gezondheidstoestand van zeer langdurig werklozen.
Er is in Nederland geen onderzoek bekend naar de gezondheidstoestand van mensen die
langer dan vijf jaar werkloos zijn. Begin jaren tachtig is veel onderzoek gedaan naar de
gezondheidstoestand van werklozen. De recente DLO-analyses laten weliswaar weinig
verandering zien, maar zijn te globaal om uitspraken te kunnen doen over speciale subgroepen van werklozen. Gezien de veranderde samenstelling van de werklozen is herhaling nodig met speciale aandacht voor de gezondheidstoestand van vrouwen, allochtonen en langdurig werklozen en voor gezondheidsverschillen naar opleidingsniveau van
werklozen. Wat de vrouwen betreft is onder andere gebrek aan kennis over de gezondheidstoestand van de bijstandsmoeders die met ingang van 1997 zullen instromen in de
categorie ‘werklozen’.
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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
ALLOCHTONEN

S.F.M van Wersch, H.P. Uniken Venema, T.W.J Schulpen

7.1

Inleiding

Uit veel, vooral buitenlands, onderzoek komt naar voren dat etniciteit een belangrijke
determinant is van de gezondheidstoestand. Ook in Nederland komen hierover steeds
meer gegevens beschikbaar en blijkt dat de gezondheidstoestand van mensen met een
niet-Nederlandse afkomst, allochtonen genoemd, verschillen vertoont met die van
autochtone Nederlanders, in sommige aspecten in gunstige zin, maar veelal in ongunstige zin.
Vraagstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de gezondheidstoestand van allochtonen, woonachtig in Nederland, vergeleken met die van autochtone Nederlanders, de determinanten hiervan, trends
in de gezondheidstoestand, toekomstige ontwikkelingen tot het jaar 2015 bij ongewijzigd beleid en aanknopingspunten voor beleid (zie ook deel B, introductie). Gegevens
over trends in het verleden en verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen zijn
samengevoegd binnen één paragraaf (paragraaf 7.4).
Aanpak
Voor dit hoofdstuk is voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens uit Nederlands epidemiologisch onderzoek. De relevante titels zijn verkregen door een literatuursearch in
Medline vanaf 1990. Voor het vaststellen van trends en toekomstige ontwikkelingen in
de gezondheidstoestand zijn naast de literatuur op dit terrein enkele deskundigen geraadpleegd.
Afbakening van de doelgroep
Dit hoofdstuk beperkt zich binnen de totale groep allochtonen tot de vier grootste groepen die behoren tot de doelgroepen van het Nederlandse minderhedenbeleid en die ‘prioritaire aandachtsgroepen‘ van het integratiebeleid zijn (Smeets et al., 1996). Onder
‘allochtonen’ wordt daarom hierna verstaan de bevolking van Surinaamse, Antilliaanse,
Turkse en Marokkaanse afkomst, die legaal in Nederland woonachtig is. De keuze is een
praktische: alleen over deze groepen zijn gegevens beschikbaar betreffende de gezondheidstoestand en sterfte.
Over de gezondheidstoestand van Turken is het meeste bekend, daar onder deze
groep een gezondheidsenquête heeft plaatsgevonden. Uitkomsten uit een dergelijke
gezondheidsenquête onder Marokkanen verschijnen eind 1997. Over de gezondheidstoestand van Marokkanen, Surinamers en Antillianen is momenteel slechts weinig epidemiologische informatie beschikbaar.
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Omvang van de groepen
Er bestaan beperkte en ruime definities voor allochtonen. Om de afkomst van allochtonen te bepalen wordt het geboorteland van de persoon zelf en van diens vader en moeder
betrokken. Volgens de ruime definitie is iemand allochtoon als hij of zij aan één van deze
drie criteria voldoet. Voor de beperkte definitie moet voldaan worden aan twee criteria.
Het aantal allochtonen in Nederland volgens de beperkte definitie bedroeg op 1 januari
1995 1,3 miljoen personen (9% van de totale bevolking), volgens de ruime definitie 2,6
miljoen personen (17%) (De Beer, 1996).
In tabel 7.1 wordt de omvang van de diverse groepen allochtonen weergegeven volgens de ruime definitie.
De allochtone bevolking is aanzienlijk jonger dan de totale bevolking van Nederland.
Van de Marokkaanse bevolking is circa de helft (48%) jonger dan twintig jaar; voor de
Turken, Surinamers en Antillianen is dit respectievelijk 42, 36 en 38% (CBS, 1996). Het
percentage 65-plussers onder de allochtone bevolking is zeer gering: onder Surinamers
is dit 3%, onder Antillianen 2%, onder Turken en Marokkanen minder dan 1%. Ter vergelijking: van de totale Nederlandse bevolking is 13% 65 jaar of ouder (CBS, 1996; Tas,
1994a).
De Surinaamse bevolking in Nederland is divers wat betreft de etnische herkomst. De
grootste groepen Surinamers in Nederland bestaan uit Creolen en Hindoestanen. Daarnaast woont in Nederland een klein aantal Javanen en Chinezen uit Suriname.

7.2

Gezondheidstoestand van allochtonen in
Nederland

De gezondheidstoestand van allochtonen wordt in twee tabellen vergeleken met die van
Nederlanders; één voor kinderen (tabel 7.2) en één voor volwassenen (tabel 7.3). Als
indicatoren van de gezondheidstoestand worden gezondheidsklachten, ervaren gezondheid, psychische problematiek en sterfte gepresenteerd. De indicatoren komen voor alle
groepen allochtonen aan de orde, voor zover deze gegevens beschikbaar zijn (zie ook
Uniken Venema et al., 1995). Volgend op de tabellen worden enkele belangrijke verschillen tussen allochtonen en Nederlanders voor de vier indicatoren kort toegelicht.

Tabel 7.1: Omvang van de bevolkingsgroepen per 1-1-1995 a (Bron: CBS, 1996).
Bevolkingsgroep

Aantal

Nederland totaal
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen

15.424.000
264.000
219.000
278.000
93.000

D EEL B

a)

volgens de ruime definitie.
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Gezondheidsklachten
Erfelijke afwijkingen als lactase deficiëntie en hemoglobinopathieën komen bij allochtone kinderen meer voor: sikkelcelanemie meer bij Surinaamse en Antilliaanse kinderen
en thalassemie meer bij Turkse en Marokkaanse. In Nederland wordt 3 tot 5% van de
allochtonen (30.000 personen) geschat drager te zijn van deze hemoglobinopathieën; de
incidentie is echter gering (Spit & Schulpen, 1992; Rengelink-van der Lee et al., 1995).
De incidentie van insuline-afhankelijke suikerziekte (type I) bij Marokkaanse kinderen (0-19 jaar) ligt 1,6 maal zo hoog als bij Nederlandse kinderen. Voor Turkse en Surinaamse kinderen ligt de incidentie lager dan voor Nederlandse (Hirasing et al., 1992).
Uit onderzoek naar de mondgezondheid van schoolkinderen blijkt dat slechts één
derde van de Turkse en Marokkaanse kinderen in groep 2 een gaaf gebit heeft, vergeleken bij bijna twee derde van de Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen
(Gorissen et al., 1995; Van der Wal et al., 1996c).
Uit de gezondheidsenquête onder Turken komt naar voren dat zij vanaf 24 jaar een
ongunstiger gezondheid hebben dan Nederlanders. Met het toenemen van de leeftijd,
nemen de verschillen in gerapporteerde gezondheid tussen beide groepen toe. De meeste
chronische ziekten komen bij Turken vaker voor, vooral rugaandoeningen en maagzweren (CBS, 1991). Na correctie voor verschillen in leeftijd is het percentage personen met
één of meer chronische aandoeningen onder Turkse mannen 50% hoger en onder Turkse
vrouwen 15% hoger dan onder Nederlandse mannen en vrouwen (Mackenbach, 1993).
Van de Turkse en Marokkaanse vrouwen in Utrecht heeft respectievelijk 26% en 12%
bloedarmoede, ten opzichte van 5% bij Nederlandse vrouwen (Gorissen et al., 1988).
Oudere Turken hebben beduidend meer gezondheidsklachten: van de Turkse 55plussers heeft 72% een minder goede gezondheid, vergeleken met 35% van de Nederlanders. Ook het aantal chronische aandoeningen per persoon en het percentage personen met chronische aandoeningen ligt onder hen aanzienlijk hoger (CBS, 1991).
Over de gezondheidsklachten van volwassen Marokkanen, Surinamers en Antillianen is
zeer weinig bekend. De gezondheidsenquête onder Marokkanen, die eind 1997 verschijnt,
levert informatie over de gezondheidstoestand van Marokkanen op. Surinaamse mannen in
Rotterdam hebben vaker een hoge bloeddruk dan Nederlandse; dit is een cardiovasculaire
risicofactor (Middelkoop et al., 1995). Bij Surinaamse Hindoestanen komen vaak insulineresistentie en niet van insuline afhankelijke suikerziekte (type II) voor. De leeftijd waarop
suikerziekte zich manifesteert is bij hen lager en mogelijk zijn de complicaties ernstiger
(Berghout & Dijkstra, 1995; Bongers et al., 1995; Middelkoop et al., 1996).
Ervaren gezondheid
Surinaamse en Marokkaanse jongeren van 14 à 15 jaar uit Rotterdam en omstreken ervaren hun eigen gezondheid slechter dan Nederlandse jongeren van dezelfde leeftijd,
geslacht en schooltype. Turkse jongeren scoren relatief hoog op de Vragenlijst Over
Ervaren Gezondheid (VOEG), wat wijst op een slechter ervaren gezondheid (Stolwijk &
Raat, 1992).
Ook voor volwassen allochtonen zijn VOEG-scores bekend. Uit de gezondheidsenquête onder Turken blijkt dat meer Turken gezondheidsklachten ervaren en dat het
gemiddeld aantal ervaren klachten hoger is bij Turken (CBS, 1991). Het gemiddelde
aantal gerapporteerde gezondheidsklachten van Marokkanen ligt duidelijk hoger dan bij
D EE L B
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Tabel 7.2: Samenvatting van gegevens over gezondheid en sterfte van allochtone kinderen a.
Turken

Marokkanen

Surinamers/
Antillianen

Bron

Chronische aandoeningen
• astmatische
luchtwegklachten

+

+

+

• respiratoire

-

x

-

luchtwegklachten
• oorklachten
• bewegingsapparaat

+
+

+
+

x
+

• erfelijke aandoeningen

-

-

-

• suikerziekte type 1
• cariës

+
-

-

+
0

• bedplassen

-

-

x

Ervaren gezondheid / psychosociale klachten
• jongeren/studenten
-

-

-

Stolwijk & Raat, 1992; Kocken
et al., 1994.

Sterfte

-

-

-

Van Driel & Steenbergen,
1996; Van Enk & Buitendijk,
1996; Hoogenboezem &
Israëls, 1990; Nijhuis et al.,
1985; Steenbergen et al., 1996.

Sterfte-oorzaken
• vroeggeboorte
• aangeboren afwijkingen

0
-

0
-

x

• geboortetraumata
• infectieziekten
• (verkeers)ongevallen

-

-

x
x
x

• verdrinking
• wiegendood

-

+

x
x

Van Enk & Buitendijk, 1996.
Hoogenboezem & Israëls,
1990; Steenbergen et al., 1996;
Van der Wal et al., 1996b.
idem.
idem.
idem, Van der Wal & PauwPlomp, 1994.
idem.
De Jonge & Hoogenboezem,
1994; Steenbergen et al., 1996.

Gorissen & BrussaardSchotman, 1996; Van der Wal
& Rijcken, 1995.
Versluis-Van Winkel et al.,
1996.
idem.
Pauw-Plomp & Van der Wal,
1994; Ten Brinke et al., 1996;
Versluis-Van Winkel, 1996.
Spit & Schulpen, 1992; Rengelink-Van der Lee et al., 1995.
Hirasing et al., 1992.
Gorissen et al., 1995, Van der
Wal et al., 1996c, Verrips,
1993.
Van der Wal et al., 1996a.

D EEL B

a) +: betere gezondheid of lagere sterfte of minder opnamen/in behandeling (in vergelijking met totale bevolking);
-: slechtere gezondheid of hogere sterfte of meer opnamen/in behandeling (in vergelijking met totale bevolking);
0: geen verschil;
x: geen of onvoldoende gegevens beschikbaar.
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Tabel 7.3: Samenvatting van gegevens over gezondheid en sterfte van allochtone volwassenen. a
Turken

Marokkanen

Surinamers/
Antillianen

x

x

-

x
x
x

x
x
-

Bron

Chronische aandoeningen
• respiratoire
• luchtwegklachten
• maag/darmaandoeningen
• huidaandoeningen
• reuma
• maagzweren
• hoge bloeddruk

x
x
-

• rugaandoeningen
• bloedarmoede
• hart- en vaatziekten
• suikerziekte type II

- (v)
-

x
- (v)
x
-

x
x
-

Ervaren gezondheid

-

-

-

CBS, 1986; CBS, 1988; CBS,
1991; Kocken et al., 1994.

• psychosociale klachten

-

x

-

• gebruik RIAGG

-

- (m)
+ (v)

- (m)
+ (v)

• opname APZ

+

- (m)
+ (v)

- (m)
+ (v)

CBS, 1991; Foets & Van der
Velden, 1990.
Kocken et al., 1994;
Wierdsma & Uniken Venema,
1996.
Selten & Sijben, 1994;
Uniken Venema & Wierdsma,
1993; Wierdsma & Uniken
Venema, 1996.

-

Foets & Van der Velden,
1990.
idem.
idem.
CBS, 1991.
idem.
idem; Middelkoop et al.,
1995.
CBS, 1991.
Gorissen et al., 1988.
Middelkoop et al., 1995.
Berghout & Dijkstra, 1995;
Bongers et al., 1995;
Middelkoop et al., 1996;
Querido & Von Veh, 1995.

Psychische problematiek

Sterfte

• jongvolwassenen
• (15-25 jaar)
• volwassenen (vanaf 35 jaar)

-

-

x

+

+

- (S)
+ (A)

Sterfte-oorzaken
• uitwendige oorzaken

-

-

x

• infectieziekten
• kanker
• hart- en vaatziekten

+
0

+
+

x
x
x

Hoogenboezem & Israëls,
1990.
idem; Kocken et al., 1994;
Tas, 1994a.

Hoogenboezem & Israëls,
1990.
idem.
idem.
idem.

a) zie legenda bij tabel 7.2; (m): mannen; (v): vrouwen; (S): Surinamers; (A): Antillianen.
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autochtonen (CBS, 1986). Voor Surinamers is dit aantal iets hoger dan voor autochtonen
en voor Antillianen iets lager (CBS, 1988). Surinamers in Rotterdam ervaren hun
gezondheid slechter dan Nederlanders (Kocken et al., 1994).
Psychische problematiek
In Rotterdam en omstreken hebben Turkse en Marokkaanse jongeren van 14 à 15 jaar
vaker een probleem waarmee zij dag en nacht bezig zijn dan Nederlandse jongeren
(Stolwijk & Raat, 1992). Surinaamse studenten in Rotterdam ervaren vier keer zo vaak
psychosociale problemen als Nederlandse (Kocken et al., 1994).
Er zijn geen epidemiologische studies bekend over de psychische gezondheid van
allochtone volwassenen. Daarom wordt in deze paragraaf uitgegaan van de medische
consumptie van de diverse groepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Surinaamse
mannen in Rotterdam geven aan meer gebruik te hebben gemaakt van de RIAGG dan
Nederlandse mannen. Bij vrouwen is dit omgekeerd (Kocken et al., 1994). Er komen bij
Surinamers en Antillianen zowel relatief meer eenmalige contacten als opnamen in het
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) voor en de zorg voor hen begint relatief vaak
bij intramurale voorzieningen (Wierdsma & Uniken Venema, 1996). Surinaamse en
Antilliaanse mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen en de meeste opnamen
komen voor in de leeftijdsgroep 25-34 jaar (Uniken Venema & Wierdsma, 1993). In
Amsterdam zijn de opnamen voor Surinamers en Marokkanen in de leeftijd 18-39 jaar
verhoogd (Dekker et al., 1996). De frequentie van de eerste opnamen wegens schizofrenie is bij Surinamers, Antillianen en Marokkanen verhoogd ten opzichte van Nederlanders. Depressies lijken weinig voor te komen bij deze groepen (Selten & Sijben, 1994).
In de periode 1976-1989 werden Turken minder vaak opgenomen in een APZ dan
Marokkanen en dit verschil tussen beide groepen lijkt toe te nemen. Bij Turkse en
Marokkaanse mannen komen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar meer opnamen voor,
terwijl bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen zeer weinig opnamen plaatsvinden. Kortdurende opnamen (korter dan een maand) komen vaker voor dan bij Nederlanders (Uniken
Venema & Wierdsma, 1993).
De incidentie van nieuw in zorg gekomen patiënten in Rotterdam en omstreken is
hoger onder Turken en Marokkanen. Onder Marokkanen is de incidentie voor vrouwen
lager dan voor mannen; bij Nederlanders en Turken is dit omgekeerd. De RIAGG is de
eerste instelling met wie zij in contact komen. Zij komen minder vaak in intramurale
voorzieningen terecht en er vinden veel eenmalige contacten en kortdurende behandelingen plaats (Wierdsma & Uniken Venema, 1996).

D EEL B

Sterfte
De perinatale sterfte onder allochtonen is anderhalf tot twee maal zo hoog. Onder Surinamers en Antillianen is deze het sterkst verhoogd (Van Enk & Buitendijk, 1996). Voor
allochtone zuigelingen en kinderen van 0-5 jaar is de sterfte eveneens een factor twee verhoogd ten opzichte van Nederlandse leeftijdgenoten. De landelijke cijfers hieromtrent
komen overeen met cijfers uit Den Haag, Amsterdam en Utrecht (Van Driel & Van Steenbergen, 1996; Hoogenboezem & Israëls, 1990; Nijhuis et al., 1985). Ook de sterfte bij Turkse en Marokkaanse schoolkinderen (5-14 jaar) is twee maal zo hoog. De verhoogde sterfte
van allochtone kinderen van 0-15 jaar is in de afgelopen 15 jaar slechts weinig afgenomen
(Van Steenbergen et al., 1996).
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Bij Turkse en Marokkaanse jongvolwassenen (15-25 jaar) is de sterfte hoger dan bij
Nederlanders, hoewel de verschillen minder groot zijn dan bij kinderen. De sterfte onder
Turken en Marokkanen vanaf 35 jaar is iets lager dan bij Nederlanders, het absolute aantal sterftegevallen is echter klein (Hoogenboezem & Israëls, 1990).
In Rotterdam is de voor leeftijd gestandaardiseerde sterfte van Surinaamse mannen en
vrouwen respectievelijk 18 en 38% hoger (Kocken et al., 1994). De totale voor leeftijd
en geslacht gestandaardiseerde sterfte onder Surinamers is 12% hoger dan onder de totale bevolking en ligt trendmatig gezien sinds 1984 op een constant niveau (Tas, 1994a).
Het gestandaardiseerde sterftecijfer voor Antillianen ligt ruim 25% lager dan voor de
totale bevolking. Sedert 1990 vertoont de gestandaardiseerde sterfte onder de Antilliaanse bevolking in Nederland een dalende trend (Tas, 1994a).
Sterfte-oorzaken
De verhoogde perinatale sterfte onder Surinamers en Antillianen kan geheel worden verklaard door vroeggeboorte. Een deel van de verhoogde perinatale sterfte onder Turken
en Marokkanen hangt samen met het vaker voorkomen van tienerzwangerschappen en
het grote aantal kinderen dat de moeder heeft gebaard (Van Enk & Buitendijk, 1996). De
grootste verschillen in sterfte tussen Turkse en Marokkaanse zuigelingen en autochtone
zuigelingen wordt veroorzaakt door aangeboren (erfelijke) afwijkingen en infectieziekten. Turkse zuigelingen hebben een twee maal grotere en Marokkaanse zuigelingen een
tweemaal kleinere kans op wiegendood dan autochtone zuigelingen (Van Steenbergen et
al., 1996). Meer Marokkaanse dan Turkse zuigelingen sterven in het buitenland.
Bij Turkse en Marokkaanse 0-4 jarigen komen sterfte in het buitenland en sterfte ten
gevolge van uitwendige oorzaken (verkeersongevallen en verdrinking) het meest voor.
Dit zijn ook bij kinderen van 5-14 jaar de meest voorkomende doodsoorzaken; voor
meisjes vooral de sterfte in het buitenland, voor jongens uitwendige oorzaken (Van
Steenbergen et al., 1996). Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat Turkse en Marokkaanse kinderen tot 14 jaar relatief vaak in het buitenland overlijden aan (auto)ongevallen,
(maag- en darm-)infecties en aangeboren afwijkingen (Van der Wal et al., 1996b).
Bij Turkse en Marokkaanse jongvolwassenen is vooral de sterfte als gevolg van door
anderen toegebracht letsel hoog ten opzichte van Nederlanders. Turken en Marokkanen
in de leeftijdscategorie vanaf 35 jaar lijken relatief vaker te overlijden aan infectieziekten en uitwendige oorzaken (ongeval en gewelddadige dood). Sterfte aan kanker is minder voorkomend bij Turken en Marokkanen in deze leeftijdsgroep. Bij Marokkanen is de
voor leeftijd gestandaardiseerde sterfte aan hart- en vaatziekten lager dan bij Nederlanders en bij Turken is deze gelijk aan die bij Nederlanders. Van een relatief groot aantal
overleden Marokkaanse vrouwen tussen 55 en 64 jaar is de doodsoorzaak niet bekend,
daar zij in het buitenland zijn overleden (Hoogenboezem & Israëls, 1990).
Over de doodsoorzaken onder Surinamers en Antillianen is weinig bekend. In Den
Haag wordt geconstateerd dat met name in bepaalde wijken de sterfte ten gevolge van
suikerziekte in de leeftijdscategorie 25-64 jaar hoger is. De aanwezigheid van Hindoestanen in deze wijken levert hieraan vermoedelijk een bijdrage, hoewel rekening gehouden moet worden met de verwevenheid met andere mogelijke beïnvloedende kenmerken
van het woongebied (Middelkoop et al., 1996).
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Tabel 7.4: Gezondheidsverschillen naar etniciteit: relatieve risico’s ten opzichte van autochtone bevolking
(Bronnen: Mackenbach, 1996; Uniken Venema & Wierdsma, 1993). a
Turken
Marokkanen
mannen vrouwen mannen vrouwen
één of meer chronische
aandoeningen
ervaren ongezondheid
VOEGb-score
opnamen in
psychiatrisch ziekenhuis
sterfte

1,5

1,1
2
+

-

-

1,19

1,25

Surinamers
mannen vrouwen

Antillianen
mannen vrouwen

?

?

?

?
?

+
=/+

+
-/=

+

-

0,77

1,54

+

+
1,12

+

+
0,75

a) de cijfers betreffen relatieve risico’s. In de andere gevallen is op basis van de beschikbare gegevens een kwantitatieve
schatting gemaakt. + verhoogd, = gelijk, - verlaagd, ? onbekend.
b) Vragenlijst Over Ervaren Gezondheid.

Conclusie
In tabel 7.4 is voor vier gezondheidsindicatoren en voor opname in een psychiatrisch
ziekenhuis (als een grove en indirecte indicator voor psychische gezondheidstoestand)
de beschikbare informatie samengevat in termen van relatieve risico’s.
In tabel 7.4 vallen drie zaken op: op de eerste plaats hoe beperkt de informatie is; op
de tweede plaats dat de gezondheidstoestand van de allochtone groepen over het algemeen slechter is, maar dat er ook gunstige uitzonderingen zijn (bijvoorbeeld de lage
sterfte onder Antillianen), en op de derde plaats dat er ook tussen de allochtone groepen
specifieke verschillen zijn.

7.3

Determinanten van de gezondheidstoestand

D EEL B

In sociaal-demografisch opzicht verschillen de allochtone bevolkingsgroepen van de
autochtone bevolking. Dit heeft gevolgen voor de gezondheidstoestand van de bevolkingsgroepen. Voor een aantal belangrijke determinanten van de gezondheidstoestand
wordt een vergelijking gemaakt tussen de groepen. Hiervan wordt aangenomen dat ze
een rol spelen bij gezondheidsverschillen tussen allochtonen en Nederlanders. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen drie soorten determinanten: endogene, exogene en zorg
en preventie (zie VTV 97. De som der delen, paragraaf 4.1).
In tabel 7.5 wordt van de diverse determinanten aangegeven - voor zover bekend - of
zij een gunstig dan wel ongunstig effect hebben op de gezondheidstoestand van allochtonen in vergelijking tot autochtonen. Overigens zijn de omvang en de aard van het
effect van de diverse determinanten mogelijk niet voor alle groepen allochtonen gelijk,
omdat deze groepen ook onderling bijvoorbeeld verschillen wat betreft sociaal-economische status (SES) en burgerlijke staat. In tabel 7.5 worden slechts enkele bronnen
genoemd en is niet gestreefd naar volledigheid.
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Tabel 7.5: Determinanten van gezondheid van allochtonen. a
Determinanten

Effect

Bron

Endogene determinanten
Leeftijd
Geslacht

+
0

CBS, 1996; Tesser et al., 1996.
CBS, 1996; Tesser et al., 1996.

Exogene determinanten
Leefstijl

x

CBS, 1991; Gooskens, 1988; Meulmeester, 1988; Middelkoop et
al., 1995; Stolwijk & Raat, 1992; Uniken Venema & Schulpen,
1995; Verrips, 1993.
Tesser et al., 1995; Tesser et al., 1996; Van der Wouden, 1996.

Fysieke omgeving
Sociale omgeving:
• huishoudenssamenstelling
• opleiding

-

• SES

-

• intolerantie

-

• migratie

-

Zorg en preventie
Preventieve zorg

-

Curatieve somatische zorg

x

Geestelijke gezondheidszorg

-

a)

x
-

Tesser et al., 1995; Tesser et al., 1996.
CBS, 1995; Roelandt et al., 1992; Tesser et al., 1996; Veenman,
1996.
CBS, 1991; CBS, 1995; Haverkate et al., 1993; Lumey & Reijneveld, 1996; Mackenbach, 1993; Mackenbach, 1994; Tesser et al.,
1996.
Buijs & Nelissen, 1994; Hagendoorn, 1986; Van Hulst, 1994; Van
Niekerk, 1994; Penninx et al., 1995; Schmeets, 1995; SCP, 1993.
CBS, 1991; Eppink, 1990; Mackenbach, 1993; Murphy, 1977.

CBS, 1991; Diepenmaat & Pauw-Plomp, 1995; Hirasing et al.,
1995; Nijs et al., 1993.
CBS, 1991; Van Daal & Gorter, 1995; Foets & Van der Velden,
1990; Kocken et al., 1994; Smeets et al., 1996; Versluis-Van
Winkel et al., 1996.
NRV/OGM, 1995.

+: determinant heeft gunstig effect op de gezondheid van allochtonen (in vergelijking met autochtonen);
-: determinant heeft ongunstig effect op de gezondheid van allochtonen (in vergelijking met autochtonen);
0: geen verschil;
x: onduidelijk effect of geen/onvoldoende gegevens beschikbaar.

7.3.1 Endogene determinanten
Onder endogene determinanten worden persoonskenmerken verstaan, zoals leeftijd en
geslacht. De leeftijdsopbouw van de allochtone bevolkingsgroepen is in vergelijking
met die van de totale Nederlandse bevolking aanzienlijk jonger (zie paragraaf 7.1). De
jongere leeftijd van deze groepen is op zich een gunstige determinant; bij een hogere
leeftijd nemen de klachten toe. Het gunstige effect wordt in onderzoek echter niet zichtbaar, daar vrijwel altijd voor leeftijd wordt gecorrigeerd.
De geslachtsverdeling binnen de autochtone, Surinaamse en Antilliaanse bevolking
in Nederland is vrijwel gelijk: iets meer dan 50% is vrouw. Voor de Marokkaanse en
Turkse groep ligt deze geslachtsverdeling anders: ongeveer 55% is man (CBS, 1996).
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7.3.2 Exogene determinanten
Exogene determinanten zijn leefstijl, fysieke omgeving en sociale omgeving, zoals huishoudenssamenstelling, sociaal-economische status (SES), intolerantie en migratie.

Leefstijl

D EEL B

De diverse aspecten van de leefstijl hebben verschillend effect op de gezondheidstoestand van allochtonen. Enkele aspecten hebben een duidelijk gunstig effect, andere een
ongunstig.
In de voeding van Turkse en Marokkaanse kinderen is de consumptie van vetten en
koolhydraten meer dan bij Nederlandse kinderen in overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen voor gezonde voeding. Een lager (gunstiger) cholesterolgehalte is
hiervan een gevolg (Meulmeester, 1988).
Voor Turken en Marokkanen kan hun leefwijze ten aanzien van ziekten als kanker en
hart- en vaatziekten als gunstig gezien worden: het cholesterolgehalte is lager en het
alcoholgebruik is aanzienlijk minder. Bij het veel lagere alcoholgebruik van Turken en
Marokkanen is mogelijk sprake van onderrapportage wegens het taboe op alcoholgebruik in Islamitische tradities (CBS, 1991; Swinkels, 1992). In Den Haag signaleren
huisartsen relatief veel alcoholproblemen bij Surinaamse (Hindoestaanse) patiënten
(Ramlal-Körmeling & Rolsma, 1989).
Kinderen uit alle allochtone groepen gebruiken minder fluoride, poetsen de tanden
minder en bezoeken de tandarts minder vaak. Cariës komt als gevolg hiervan vaker bij
Turkse en Marokkaanse kinderen voor dan bij Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse
kinderen (Verrips, 1993).
Turkse en Marokkaanse meisjes en vrouwen doen veel minder aan sport dan Nederlandse meisjes en vrouwen en zij hebben weinig lichaamsbeweging (Gooskens, 1988).
Overgewicht komt bij Turken en Marokkanen vaker voor dan bij Nederlanders (CBS,
1991; Hulshof & Van Staveren, 1995; In het Veld & Van Steenbergen, 1992).
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren roken minder vaak dan Nederlandse
jongeren (Stolwijk & Raat, 1992). Van de Turkse mannen tussen 24 en 44 jaar rookt echter 70% tegenover 43% van de Nederlandse mannen van die leeftijd en Turken roken
gemiddeld meer sigaretten per dag. Turkse vrouwen roken marginaal minder dan Nederlandse vrouwen (CBS, 1991). Surinaamse en Marokkaanse vrouwen en meisjes roken
duidelijk minder dan Nederlandse vrouwen en meisjes (Stolwijk & Raat, 1992).
Het hoge percentage Turkse mannen tussen 40 en 55 jaar dat rookt en een te hoge
Quetelet-Index heeft, betekent een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen
voor deze groep (Middelkoop et al., 1995).
Allochtonen zijn oververtegenwoordigd onder druggebruikers. Er zijn indicaties dat
minstens een kwart van de 25.000 drugsverslaafden in Nederland allochtoon is (Trimbos
Instituut, 1996). Allochtonen blijken vooral een beroep op de hulpverlening te doen vanwege drugproblemen en autochtonen wegens alcoholproblemen. Onder klanten van de
Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD’s) zijn allochtonen evenredig vertegenwoordigd (Baal et al., 1997).
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Onder Turken en Marokkanen is het neef-nicht huwelijk zeer gebruikelijk. De bekendheid met de verhoogde kans op erfelijke aangeboren afwijkingen als gevolg hiervan, is
gering bij deze groepen (Uniken Venema & Schulpen, 1995).

Fysieke omgeving
Er bestaan buurtverschillen ten aanzien van ervaren gezondheid. Vooral in buurten met
een zwakke sociaal-economische positie is de ervaren gezondheid minder goed (zie deel
B, hoofdstuk 10). Het merendeel van de vier allochtone bevolkingsgroepen woont in de
Randstad, met name in de vier grote steden. Allochtonen zijn niet evenredig over de wijken en buurten gespreid; er bestaan typische concentratiewijken (Van der Wouden,
1996). Concentratie van allochtonen in bepaalde stadswijken impliceert ruimtelijke
gescheidenheid of segregratie. Deze is bij Turken en Marokkanen in het algemeen
beduidend sterker dan bij Surinamers en Antillianen (Tesser et al., 1996).
Allochtonen wonen vooral in wijken met een woningvoorraad aan de onderkant van
de woningmarkt (Tesser et al., 1995), die vlak na de oorlog is gebouwd (Van der Wouden, 1996). De kwaliteit van de woningen is beperkt en huurwoningen zijn oververtegenwoordigd. Allochtonen wonen vaker in huur- dan in koopwoningen (Van der Wouden, 1996) en Turken en Marokkanen hebben minder kamers tot hun beschikking dan
autochtonen (CBS, 1995; Smeets et al., 1996). Van de huishoudens met vier personen
woont 20% van de Turkse en Marokkaanse huishoudens te klein, ten opzichte van 14%
van de Surinaamse en Antilliaanse bevolking en slechts 3% van de autochtone bevolking
(Tesser et al., 1996).
In de concentratiewijken wonen veel huishoudens met lage inkomens en de werkloosheid is hoog (Van der Wouden, 1996). De woonsatisfactie van allochtonen is lager
dan die van de overige bevolking. Allochtonen zijn minder tevreden over de woning en
de woonomgeving. Zij voelen zich vaker onveilig in de woonbuurt en ervaren vaker
overlast van de buurtbewoners (Tesser et al., 1996).

Sociale omgeving
Huishoudenssamenstelling
Het merendeel van de Turkse en Marokkaanse huishoudens bestaat uit gezinnen met
meer dan twee kinderen. Van de Marokkaanse gezinnen heeft 18% vijf kinderen of meer.
Opvallend is dat 22% van de Marokkaanse huishoudens bestaat uit alleenwonenden,
hetgeen meer dan twee keer zo veel is als onder de Turkse bevolking (9%) en slechts iets
minder dan onder de totale autochtone bevolking (31%) (Tesser et al., 1996).
Uit onderzoek naar het effect van de burgerlijk staat op de gezondheidstoestand blijkt
dat de gezondheidstoestand van alleenstaande Nederlandse vrouwen met een gezin in
negatieve zin afwijkt (zie deel B, hoofdstuk 4). Het is onduidelijk of dit ongunstige effect
van eenoudergezinnen eveneens geldt voor alle allochtone groepen. Het aandeel eenoudergezinnen is onder Antillianen en Surinamers ongeveer zes keer zo groot als onder de
autochtone huishoudens en in meer dan 90% van de gevallen is een vrouw bij hen het
D EE L B
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hoofd van het eenoudergezin (Tesser et al., 1995). Mogelijk ondervinden deze alleenstaande vrouwen, meer dan Nederlandse, ondersteuning van een hecht familienetwerk.
Sociaal-economische status (SES)
Het opleidingsniveau van Turken en Marokkanen is gemiddeld aanzienlijk lager dan dat
van Nederlanders. Voor Surinamers geldt dit in mindere mate, terwijl het opleidingsniveau van Antillianen gelijk is aan dat van Nederlanders (CBS, 1995; Veenman, 1996).
Vooral Turken en Marokkanen van de eerste generatie en gezinsvormers (personen die
naar Nederland komen om met een in Nederland wonende partner te huwen) hebben een
gebrekkige kennis van het Nederlands (Roelandt et al., 1992).
Ook het beroepsniveau, het besteedbare inkomen en de positie op de arbeidsmarkt
zijn ongunstiger. Turken en Marokkanen zijn sterk vertegenwoordigd in de laagste functies (rond de 70% tegen 25% bij de autochtonen) (Penninx et al., 1995). Bijgevolg vallen
deze groepen in de laagste inkomenscategorieën (Berting, 1996). Het aandeel van hen
dat op middelbaar niveau werkt, is echter de laatste jaren toegenomen. Surinamers en
Antillianen zijn vooral werkzaam in de middenfuncties; bijna de helft van deze groepen
is in deze functies te vinden. De hoogste functies blijven nog altijd weggelegd voor
autochtonen (Penninx et al., 1995). Wat betreft het beroepsniveau zijn de verschillen tussen Surinamers en Antillianen enerzijds en autochtonen anderzijds niet erg groot meer
(Tesser et al., 1996).
Het percentage werklozen, met name langdurig werklozen, ligt voor allochtonen aanzienlijk hoger dan voor Nederlanders. Dit geldt ook voor Antillianen die een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben als autochtone Nederlanders (CBS, 1995).
De gezondheidsverschillen tussen allochtonen en Nederlanders hebben gedeeltelijk
te maken met sociaal-economische verschillen: ook Nederlanders met een ongunstige
SES hebben gemiddeld een slechtere gezondheidstoestand (zie deel B, hoofdstuk 5).
Hart- en vaatziekten komen meer voor bij personen met een lagere sociaal-economische
status (Mackenbach, 1994). In buurten met de laagste SES blijkt de totale sterfte vijftig
procent hoger dan in buurten met de hoogste SES (Haverkate et al., 1993). Bij onder
andere een ongunstiger arbeidspositie van de ouders zijn perinatale en zuigelingensterfte verhoogd (Lumey & Reijneveld, 1996).
Bij de vergelijking tussen Turken en Nederlanders met een vergelijkbare SES blijkt
de gezondheidstoestand van Turken echter slechter te zijn (CBS, 1991). Dit wijst er op
dat ook specifieke gezondheidsbedreigingen een rol spelen voor deze groep. Welke dat
zijn is niet exact bekend, maar gedacht kan worden aan (nog) slechtere woon- en
arbeidsomstandigheden, het minder adequate gebruik van preventieve en curatieve
gezondheidszorg en ongunstige psychosociale omstandigheden (Mackenbach, 1993).

D EEL B

Intolerantie
De opvattingen van autochtonen zijn over ‘buitenlanders’ in het algemeen relatief iets
negatiever dan over Surinamers (SCP, 1993). Vanaf hun komst naar Nederland krijgen
Surinamers al een middenpositie in de etnische hiërarchie toebedeeld, boven die van
Turken en Marokkanen (Hagendoorn, 1986). In de beeldvorming worden Surinaamse,
Antilliaanse en Marokkaanse jongeren en mannen vaak geassocieerd met drugs, criminaliteit en geweld (Buijs & Nelissen, 1994; Van Hulst, 1994; Van Niekerk, 1994). De
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negatieve beeldvorming van de Nederlandse samenleving schept een sociale afstand tussen allochtonen en autochtonen en bevordert het isolement (Buijs & Nelissen, 1994).
De al dan niet negatieve mening over allochtonen wordt beïnvloed door aspecten als
de toestroom van allochtonen en asielzoekers, de (uitblijvende) aanpassing aan de
Nederlandse cultuur en gewoonten en de wetgeving rondom positieve discriminatie op
de arbeidsmarkt (Schmeets, 1995). De veranderingen in het oordeel lijken echter niet
zonder meer te corresponderen met het aantal allochtonen in Nederland (Penninx et al.,
1995). De houding jegens allochtonen heeft een duidelijke relatie met achtergrondkenmerken als opleidingsniveau en het al dan niet hebben van een betaalde baan (Schmeets,
1995).
Migratie
De diverse groepen allochtonen hebben om verschillende redenen tot migratie besloten.
Surinamers en Antillianen kwamen voor opleiding en geschoolde arbeid en later vanwege de politieke of economische ontwikkelingen in het herkomstland (Van Hulst, 1994;
Van Niekerk, 1994). Turken en Marokkanen kwamen in de jaren zestig en zeventig als
arbeidsmigranten, vooral voor laaggeschoolde arbeid. In de jaren daarna volgden hun
gezinsleden in het kader van de gezinshereniging. In de jaren negentig bestaat een groot
deel van de groep Turkse en Marokkaanse immigranten uit gezinsvormers (Böcker,
1994; Buijs & Nelissen, 1994). De meeste migranten die naar Nederland kwamen in de
beginjaren van de grootschalige migratie, hadden het idee na enige tijd weer terug te
keren (Vermeulen & Penninx, 1994).
De eerste generatie arbeidsmigranten vormden op het moment dat zij naar Nederland
kwamen waarschijnlijk een relatief gezonde subgroep binnen de bevolking waaruit zij
afkomstig zijn. Internationale migratie en het verwerven van werk in Nederland vereisten meestal een goede gezondheidstoestand. Omgekeerd kan men zich voorstellen dat
sommigen juist bij ziekte en een naderende dood terugkeren naar het herkomstland.
Door een dergelijke selectie op gezondheidstoestand bij de komst naar en vertrek uit
Nederland kan een min of meer kunstmatige verlaging van de ziekte- en sterftecijfers
zijn opgetreden, die mogelijk bijdraagt aan de verklaring van de verlaagde sterftecijfers
op middelbare leeftijd onder Turken en Marokkanen. Het zijn immers vooral de Turken
en Marokkanen op middelbare leeftijd (de eerste generatie) die deze selectie hebben
meegemaakt (Mackenbach, 1993).
Het is aannemelijk een verband te veronderstellen tussen de ervaren gezondheid van
Turkse en Marokkaanse ouderen en hun leven als arbeidsmigrant in Nederland. Hoewel
de eerste generatie (mannelijke) arbeidsmigranten tot een gezonde selectie behoorden, is
hun huidige gezondheidstoestand in vergelijking met Nederlandse leeftijdgenoten
slecht. Onder Turken is het aantal arbeidsongeschikten veel hoger dan onder autochtone
mannen van dezelfde leeftijd (CBS, 1991). De tussengeneratie en tweede generatie
allochtonen in Nederland behoort niet tot de gezonde selectie van de (groot)vaders. Het
is onduidelijk welke gevolgen dit op de lange duur zal hebben voor de gezondheidstoestand van deze groepen allochtonen in Nederland.
Het feit dat de meeste allochtonen zelf migratie hebben meegemaakt dan wel uit een
gezin komen waar de migratie een grote rol heeft gespeeld, kan op verschillende manieren van invloed zijn op de gezondheidstoestand, zowel psychisch als somatisch (MurD EE L B
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phy, 1977). Factoren die hierbij een rol spelen zijn de situatie in het herkomstland,
omstandigheden waaronder de migratie plaatsvindt en de situatie in het land van vestiging. Afhankelijk van de persoon, diens draagkracht en omstandigheden kunnen deze
factoren de migratie of het migrant zijn tot een stressvolle levensgebeurtenis maken en
de gezondheidstoestand beïnvloeden (Eppink, 1990).

Zorg en preventie
Cijfers over het gebruik van gezondheidszorg (medische consumptie) kunnen een indicatie geven voor de mate van toegankelijkheid van de zorg. Ondergebruik van zorg kan
een ongunstig effect hebben op de gezondheidstoestand. Voor de preventieve zorg lijkt
een dergelijk ongunstig effect zich voor te doen bij allochtonen, bij de curatieve zorg
echter niet. Overigens is het mogelijk dat een gelijk gebruik van zorg niet voor alle groepen eenzelfde (positief) effect heeft.
Bij het al dan niet gebruik maken van zorg spelen behalve de financiële toegankelijkheid ook andere factoren een rol, zoals de taal- en communicatieproblemen tussen
allochtone patiënten en autochtone hulpverleners, culturele verschillen in hulpzoekgedrag en zorggebruik, onvoldoende kennis over het functioneren van het lichaam en de
geest en gebrek aan kennis over de Nederlandse gezondheidszorg (NRV/OGM, 1995).
Preventieve zorg
Het gebruik van preventieve zorgvoorzieningen is bij allochtonen beduidend lager dan
bij autochtonen, behalve wat betreft het consultatiebureau. Ongeveer even veel Turkse
en Nederlandse ouders van zuigelingen bezoeken het consultatiebureau (CBS, 1991).
Wel bezoeken allochtone ouders in Amsterdam het consultatiebureau minder regelmatig
dan Nederlandse ouders en bovendien ontvangen zij vaker een tweede oproep alvorens
zij op consult komen (Sickmann, 1996). Als gevolg hiervan ligt de vaccinatiegraad bij
allochtone kinderen iets lager dan bij Nederlandse (Diepenmaat & Pauw-Plomp, 1995;
Hirasing et al., 1995).
Turken bezoeken de tandarts minder regelmatig dan autochtonen (CBS, 1991). In
Rotterdam en Utrecht is de opkomst voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker lager bij Turkse en Marokkaanse dan bij autochtone vrouwen (Nijs et al., 1993).
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Curatieve somatische zorg
Allochtonen, vooral volwassenen, maken niet minder gebruik van curatieve somatische
zorg dan autochtonen. Surinamers en Turken bezoeken de huisarts vaker dan Nederlanders, met name in de leeftijdsgroep 44-64 jaar (Foets & Van der Velden, 1990; Kocken et
al., 1994). Marokkanen bezoeken de huisarts minder vaak dan Nederlanders; Marokkaanse vrouwen gaan vaker naar de huisarts dan mannen (Foets & Van der Velden,
1990). Surinaamse, Turkse, en Marokkaanse kinderen komen niet vaker bij de huisarts
dan vergelijkbare Nederlandse kinderen (Versluis-Van Winkel et al., 1996) en ook het
specialistenbezoek van 0-4 jarige Turkse en Nederlandse kinderen is gelijk (CBS, 1991).
Er zijn signalen dat de zorg voor allochtonen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap slecht toegankelijk is (Van Daal & Gorter, 1995; Smeets et al., 1996).
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Een relatief groot aantal Turkse mannen staat ingeschreven bij een polikliniek voor
SOA. Het is niet duidelijk of er bij hen meer seksueel-overdraagbare aandoeningen
voorkomen of dat zij wellicht een ander hulpzoekgedrag hebben, waarbij zij vaker naar
de SOA-kliniek gaan en autochtonen vaker naar de huisarts of Rutgersstichting (Van den
Hoek & Coutinho, 1994; Van de Laar et al., 1991).
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
De verhoogde incidentie in de (ambulante) ggz onder Turken en Marokkanen ten
opzichte van autochtonen wijst mogelijk op een inhaalslag. Het is niet duidelijk of de
verschillen in opnamen en diagnosen onder allochtonen te maken hebben met het vaker
voorkomen van psychische en psychiatrische problematiek, met factoren die verband
houden met de toegankelijkheid van de ggz, met etnisch-culturele verschillen, met
definitie- en classificatieproblematiek of met een combinatie van deze mogelijkheden
(NRV/OGM, 1995).

7.4

Trends in het verleden en toekomstige
ontwikkelingen in de gezondheidstoestand
van allochtonen tot 2015

Om uitspraken over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van allochtonen tot het
jaar 2015 te kunnen doen is het belangrijk na te gaan welke trends zich voordoen in de
determinanten van de gezondheidstoestand. Op basis van de literatuur en gesprekken
zijn enkele trends en ontwikkelingen te signaleren. Deze hebben vooral betrekking op de
huidige groepen allochtonen die al in Nederland zijn.
Het is niet precies duidelijk welke invloed een langere verblijfsduur in Nederland
heeft op de gezondheidstoestand van allochtonen. Het is mogelijk dat zich zowel gunstige effecten van een langer verblijf voordoen, bijvoorbeeld meer gebruik van (preventieve) zorg en een verbetering van de sociaal-economische positie, als ongunstige effecten
zoals ongezondere voeding, meer alcoholgebruik en meer confrontatie met intolerantie.
Uit de CBS-gezondheidsenquête onder Turken komt naar voren dat bij langere verblijfsduur het percentage personen dat last heeft van onzekerheid, heimwee en piekeren
afneemt. Daarentegen vindt bij een langere verblijfsduur een toename plaats van het percentage minder gezonden en personen met chronische aandoeningen en het aantal chronische aandoeningen per persoon (CBS, 1991).

7.4.1 Samenstelling van de allochtone bevolking in 2015
Uit bevolkingsprognoses tot het jaar 2015 komt naar voren dat de omvang van de vier
groepen allochtonen zal toenemen. Ten opzichte van 1995 wordt een groei van 35-53%
verwacht onder de vier allochtone groepen (Van Wissen & Huisman, 1996). Het geboortecijfer van vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen ligt hoger dan van autochtone vrouwen. Hoewel het geboortecijfer zich ontwikkelt in de richting van dat van autochtone
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vrouwen, zal er in komende jaren nog een relatief grote bevolkingsaanwas onder deze
groepen plaatsvinden (Butzelaar, 1996). Immigratie als gevolg van gezinshereniging
neemt sinds 1992 vooral voor Turken en Marokkanen sterk af en lijkt in de toekomst
verder af te nemen (Prins, 1996; Tas, 1994b). Onder Antillianen is de remigratie aanzienlijk en sinds 1993 zelfs hoger dan de immigratie, waardoor het aantal Antillianen
licht is gedaald (Prins, 1996).
De leeftijdsopbouw van de allochtone bevolking blijft tot 2015 jonger dan van de
autochtonen. Wel wordt een afname verwacht van het aandeel jongeren (tot 20 jaar) van
de Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse bevolking tot respectievelijk 23,
30, 23 en 29% (Van Wissen & Huisman, 1996). Het aandeel ouderen onder de allochtone bevolkingsgroepen neemt in de komende jaren sterk toe. Toch zal het, mede als
gevolg van remigratie en een lagere levensverwachting, nog lang duren voordat het aandeel 65-plussers onder allochtonen vergelijkbaar is met het aandeel in de autochtone
bevolking (Tesser et al., 1996). In 2015 wordt onder de Surinaamse, Antilliaanse, Turkse
en Marokkaanse bevolking een aandeel van respectievelijk 7, 6, 7 en 5% 65-plussers
verwacht. Voor de 55-plussers zijn deze percentages respectievelijk 19, 16, 13 en 11%
(Van Wissen & Huisman, 1996). Met het toenemen van de leeftijd nemen de klachten en
het aantal chronische aandoeningen toe. Bovendien lijkt de veroudering van de eerste
generatie arbeidsmigranten in Nederland sneller plaats te vinden dan bij de bevolking
als geheel (CBS, 1991). Op grond van deze ontwikkelingen is in absolute zin een toename van chronische aandoeningen te verwachten onder allochtonen. De specifieke ouderdomsproblemen van allochtonen worden pas recentelijk zichtbaar voor de gezondheidszorg en onduidelijk is in hoeverre deze afwijken van of overeenkomen met die van
autochtonen.

7.4.2 Trends en toekomstige ontwikkelingen in exogene
determinanten
Leefstijl
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Mogelijk doet zich een trend voor waarbij de gezondheidstoestand van allochtonen gaat
lijken op die van de autochtone bevolking door een overname van óngezonde leefwijzen
(NRV/OGM, 1995). Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit zal gebeuren, en indien
dit gebeurt, welke leefgewoonten worden overgenomen en hoe de resulterende balans
tussen ongezonde en gezonde gewoonten zal zijn.
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat naarmate de verblijfsduur van immigranten toeneemt, de sterfterisico’s steeds meer die van de autochtone bevolking gaan benaderen
(Kliewer, 1992). Ook is een duidelijk verband met acculturatie aangetoond: naarmate
Japanse immigranten in de Verenigde Staten sterker geaccultureerd waren, lag hun risico
op hart- en vaatziekten dichter bij dat van geboren Amerikanen (Marmot & Syme,
1976). Op de langere termijn is daarom te verwachten dat de gezondheidsverschillen
tussen allochtonen en autochtonen kleiner zullen worden (Mackenbach, 1996). Dit geldt
vermoedelijk nog meer voor de tweede en derde generatie. De snelheid van dit proces is
onduidelijk.
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Fysieke omgeving
Tussen 1990 en 1994 is de kwaliteit van de woningen bij allochtonen toegenomen: het
gemiddelde aantal bewoners per woning en per kamer is vooral bij de Marokkanen
gedaald. Toch leeft een groot deel van de allochtone gezinnen in een te kleine woning en
blijken vooral Turken en Marokkanen in kwalitatief mindere woningen te wonen dan de
autochtone bevolking (Tesser et al., 1996).
In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is tussen 1986 en 1995 de zogenaamde isolatieindex (gebaseerd op een berekening van ontmoetingskansen met leden van de eigen
groep en met andere groepen) van de meeste minderheidsgroepen fors toegenomen (Tesser et al., 1995). Hoewel de concentratiewijken nog niet de trekken hebben van armoedegetto’s, is de ontwikkeling tot doorstroomwijken op korte termijn evenmin te verwachten. In de concentratiewijken zijn risicofactoren voor een verslechtering aanwezig
in de vorm van hoge werkloosheid onder allochtonen, slechte prestaties van concentratiescholen en criminaliteitsontwikkeling in deze wijken (Tesser et al., 1995).
De concentratie van allochtonen in en rond de vier grote steden blijft tot 2015 waarschijnlijk hoog. Hun aandeel in de grote steden is tussen 1986 en 1995 ongeveer twee
keer zo groot geworden. In 1995 was bijna 30% van de bevolking in de grote steden
allochtoon, terwijl hun aandeel in de totale bevolking iets minder dan 7% bedroeg (Tesser et al., 1996). De segregratie tussen allochtonen en autochtonen in stadswijken is aanzienlijk en de concentratie van allochtonen in bepaalde wijken neemt toe. Onduidelijk is
hoe deze concentratie zich verder zal ontwikkelen (Tesser et al., 1995).

Sociale omgeving
Huishoudenssamenstelling
De relatief lange verblijfsduur van Surinamers in Nederland heeft de gerichtheid van de
groep op participatie in de Nederlandse samenleving vergroot (Van Niekerk, 1994).
Betrekkelijk veel Creolen leven samen met een Nederlandse of niet-Surinaamse partner
(Roelandt et al., 1992). Turken en Marokkanen, vooral de eerste generatie, hebben weinig contacten met Nederlanders en veel meer met landgenoten. Allochtonen die betaalde
arbeid verrichten, blijken vaker in contact te komen met autochtonen; omgekeerd hebben degenen die werkloos zijn, minder vaak zulke contacten (Veenman, 1996).
Turkse en Marokkaanse jongvolwassenen huwen voor het merendeel een partner uit
het herkomstland. Huwelijken met een in Nederland wonende partner van dezelfde herkomst komen veel minder voor en huwelijken met een autochtoon nog minder (Böcker,
1994; Buijs & Nelissen, 1994). Huwelijken waarbij in het buitenland geboren personen
betrokken zijn, lopen een grotere kans ontbonden te worden dan huwelijken tussen in
Nederland geboren personen (Van der Heijdt, 1996).
De sinds 1994 ingevoerde inkomenseis bij het toelatingsbeleid ten aanzien van huwelijkspartners uit het buitenland vormt vermoedelijk voor veel Turkse en Marokkaanse
jongeren een hoge drempel, gezien de hoge werkloosheid onder hen (Böcker, 1994).
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Sociaal-economische status
De onderwijspositie van allochtone jongeren wordt geleidelijk gunstiger, maar verbetert
onvoldoende om de achterstand op autochtonen goed te maken. Het voortijdig verlaten
van het onderwijs komt onder allochtone leerlingen, vooral Marokkanen, vaker voor dan
onder autochtonen (Veenman, 1996). Ondanks de voorsprong van de tweede generatie
allochtonen door het hogere opleidingsniveau, is het te verwachten dat ook zij te maken
krijgt met problemen op de arbeidsmarkt (Penninx et al., 1995).
In de eerste helft van de jaren negentig is er lichte verbetering opgetreden in de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt ten opzichte van de jaren tachtig. Hoewel in de
periode 1987-1995 het aantal werklozen onder allochtonen toenam, nam namelijk ook
het aantal werkenden onder hen toe, en wel met een twee en half keer zo groot aantal als
de groei van het aantal werklozen. Verder is bij allochtone mannen het aandeel werkenden op elementair en laag niveau aan het afnemen en wel in sterkere mate dan onder de
autochtone werkende bevolking. Onder Surinamers en Antillianen is de deelname aan de
arbeidsmarkt toegenomen en de werkloosheid onder hen is verminderd. Hoewel Turken,
en in mindere mate Marokkanen, nog steeds oververtegenwoordigd zijn in de industrie,
neemt hun aandeel in andere bedrijfstakken toe (Tesser et al., 1996).
Desalniettemin is de algemene verwachting dat de hoge werkloosheid onder de
allochtone beroepsbevolking in vergelijking met autochtonen blijft aanhouden (Penninx
et al., 1995; Tesser et al., 1996). Een sterk inkrimpende landbouw- en industriesector,
een afnemend aandeel ‘blauwe boorden’ in de werkgelegenheid, een forse daling in
laag- en ongeschoold werk en een herstructurering van werk naar een postindustriële
werkgelegenheidsstructuur zullen waarschijnlijk ongunstig uitwerken voor de werkgelegenheid van allochtonen. Door de afnemende vraag naar laaggeschoolde arbeid in
postindustriële maatschappijen is er een reëel gevaar van een mismatch tussen de vraag
en het aanbod van veel allochtonen (Penninx et al., 1995). Met name voor laaggeschoolden lijkt te gelden dat hoe langer men werkloos is, hoe kleiner de kans op werk wordt.
Voor Turken en Marokkanen lijken de perspectieven voor sociaal-economische stijging
het ongunstigst. Niet alleen is hun uitgangspositie het slechtst, zij hebben ook nog steeds
te maken met de negatieve invloed van achterstelling en discriminatie op de arbeidsmarkt (Vermeulen & Penninx, 1994; Tesser et al., 1996).
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Intolerantie
Het opinieklimaat jegens allochtonen in de samenleving was tussen 1980 en 1991 wat
positiever en tussen 1991 en 1993 weer wat negatiever (Schmeets, 1995). Sinds 1985 is
het percentage Nederlanders dat geneigd is tot etnische discriminatie gestaag toegenomen tot zo’n 40% van de bevolking. De laatste jaren is ook het aantal geregistreerde
racistisch getinte voorvallen in Nederland fors toegenomen (Buijs & Donselaar, 1994).
De reden van deze toename is (nog) onduidelijk. Mogelijk speelt een toegenomen
bewustzijn van het probleem en meer nauwgezette aangifte een rol bij de verklaring van
de zeer grote toename van racistische delicten (Aronowitz, 1996).
Zelfs bij een gunstige economische ontwikkeling zal niet alleen een deel van de allochtone beroepsbevolking maar ook een deel van de autochtone bevolking buiten de arbeidsmarkt
blijven. Hierdoor wordt verwacht dat er in de toekomst sprake zal zijn van een (toenemend)
verzet tegen immigratie en uitsluiting van gevestigde immigranten (Penninx et al., 1995).
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Een afnemende tolerantie in de samenleving jegens allochtonen, gecombineerd met een
lage SES en langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan op den duur een
slechter ervaren gezondheid of zelfs psychische problematiek voor hen tot gevolg hebben (WVC, 1993).

Zorg en preventie
Voorstellen om de collectieve gezondheidszorglasten te verkleinen, onder andere door
het invoeren van eigen risico’s en verkleining van het wettelijk verzekerd basispakket,
hebben tot gevolg dat de daadwerkelijke toegankelijkheid van de zorg voor financieel
minder draagkrachtigen, waaronder relatief veel allochtonen, verkleind wordt (Voogt &
Dahhan, 1996). Op de lange termijn betekent dit duurdere zorg door uitstel van het zoeken van hulp totdat de klachten verergerd zijn. Hoewel ondertussen alweer herroepen, is
op 1 januari 1995 het vergoedingensysteem voor tandheelkundige hulp ingekrompen.
Personen met een lage SES, onder wie veel allochtonen, blijken na deze wijziging minder vaak de tandarts te bezoeken (Swinkels & Maessen, 1996). Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor andere (preventieve) verstrekkingen en worden er weinig aanvullende verzekeringen afgesloten voor de betreffende voorzieningen.
Door de recente wetgeving in de gezondheidszorg is de positie van patiënten versterkt, zoals in de wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de
wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wetgeving, mede tot stand gekomen door de inspanningen van de
patiëntenbeweging, zijn een weerspiegeling van de toegenomen emancipatie van de
patiënt in de gezondheidszorg in de afgelopen decennia. Vooral allochtone patiënten lijken echter weinig voordelen te ervaren van deze ontwikkelingen in hun contacten met
de gezondheidszorg. Zij blijken onder andere een kennisachterstand te hebben op het
gebied van hun rechten in de gezondheidszorg en zijn nauwelijks vertegenwoordigd binnen belangenorganisaties in de gezondheidszorg (Voogt & Dahhan, 1996).

7.5

De betekenis voor het beleid

Beleidsvoorbereiding
Uit het voorgaande zijn verschillen gebleken tussen de gezondheidstoestand van sommige groepen allochtonen en die van autochtonen. Vooral Turken en Marokkanen, en in
mindere mate Surinamers, kennen een hogere frequentie van sommige ziekten en sterfte
dan autochtone Nederlanders. Ter verkleining van die verschillen kunnen interventies en
beleid worden ontwikkeld. Gezien de verwevenheid van determinanten zijn interventies
niet te beperken tot het terrein van de volksgezondheid; ook bijvoorbeeld de SES of de
volkshuisvesting verdienen aandacht.
Er worden reeds vele kleinschalige interventieprogramma’s uitgevoerd in Nederland.
Een samenhangend beleid hieromtrent ontbreekt echter. Het is onmogelijk een volledig
overzicht te geven van de diverse programma’s. Sommige programma’s zoals bijvoorbeeld de sociale vernieuwing, zijn gericht op het verkleinen van verschillen tussen
D EE L B
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allochtonen en autochtonen in sociaal-economische positie en in de huisvesting. Andere
programma’s richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg voor
allochtonen, bijvoorbeeld door middel van voorlichting in de eigen taal en dienstverlening door de tolkencentra. Daarnaast worden interventies uitgevoerd die gericht zijn op
het vergroten van de maatschappelijke participatie van allochtonen, zoals de (verplichte)
inburgeringstrajecten in het kader van het nieuwkomersbeleid.
Over de effecten van dergelijke interventieprogramma’s is nog weinig bekend. Evaluaties van de programma’s ontbreken veelal. Ten aanzien van een aantal terreinen lijkt
het ontwikkelen of continueren van interventies en beleid echter aanbevelenswaardig:
• het versterken, dan wel behouden van de gunstige aspecten in de leefgewoonten van
allochtonen en daarmee van de positieve gezondheidsverschillen, zoals deze bestaan
ten aanzien van het cholesterolgehalte, de incidentie van kanker en van hart- en vaatziekten;
• verbetering van de mondgezondheid van Turkse en Marokkaanse kinderen (omdat
deze slechter is dan die van autochtone, Surinaamse en Antilliaanse kinderen en vanwege het opheffen van de schooltandarts);
• het vermeerderen van de kennis over gezondheid, ziekte en preventief gedrag onder
allochtonen, vooral de nieuwkomers;
• preventieve programma’s gericht op cardiovasculaire risicofactoren en risicofactoren
voor het ontwikkelen van suikerziekte, die specifiek op etnische groepen gericht zijn;
• vergroting van de toegankelijkheid van de zorg voor allochtonen met een handicap;
• het stimuleren van participatie van allochtonen binnen de patiëntenbeweging;
• voorlichting op het gebied van patiëntenrechten en het klachtrecht, teneinde de
rechtspositie van allochtone patiënten te kunnen verwezenlijken;
• het instellen van allochtone zorgconsulenten in gezondheidscentra ter ondersteuning
van huisartsen, teneinde de dienstverlening aan allochtone patiënten te optimaliseren
en de werklast van huisartsen te verlichten in wijken met een hoog aantal allochtone
bewoners;
• opleidingen en bijscholing van professionals in de gezondheidszorg: structurele aandacht voor culturele achtergronden van de diverse groepen, gevolgen van migratie en
mogelijke culturele oorzaken en betekenis van klachten en een betere toerusting voor
de omgang met allochtone patiënten;
• interculturalisering van de gezondheidszorg door middel van onder andere het opleiden en inzetten van allochtone hulpverleners.
Vanwege het beduidend hogere sterftecijfer voor Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
kinderen, dat de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen is, zijn recentelijk onder andere
de volgende aanbevelingen gedaan (Schulpen, 1996):
• voorlichting aan ouders over de veiligheid in en om huis en aan ouders die met hun
(kleine) kinderen op vakantie gaan naar het herkomstland, waarbij vaccinaties, verkeersveiligheid tijdens de reis, maag- en darminfecties en uitdroging belangrijke thema’s zijn (landelijke campagnes ‘Gezond op vakantie’);
• voorlichting over erfelijke aandoeningen, gezien het frequent voorkomen van familiehuwelijken, vooral bij Turken en Marokkanen.
Naast de hierboven genoemde aanknopingspunten liggen vanzelfsprekend ook aankopingspunten in het algemene beleid gericht op de verbetering van de leefomstandighe-
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den van allochtonen, opleiding, inkomen, sociale zekerheid, huisvesting, werkgelegenheid en de integratie in de Nederlandse samenleving.
Informatievoorziening
De kennis over ziekte en sterfte onder allochtonen kent nog veel lacunes, zowel wat
betreft de beschrijving als verklaringen ervan. Er is weinig bekend over ziekte en sterfteoorzaken van Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Zoals reeds in de inleiding gesignaleerd, is over andere minderheidsgroepen, zoals Chinezen, Zuid-Europeanen en
Molukkers vrijwel niets bekend met betrekking tot de gezondheidstoestand. In navolging van de gezondheidsenquêtes onder Turken (CBS, 1991) en Marokkanen (verschijnt
eind 1997) zouden ook onder andere allochtone bevolkingsgroepen dergelijke enquêtes
gehouden kunnen worden. Herhaling van de gezondheidsenquête onder Turken uit
1989-1990 zou trends in de gezondheidstoestand van Turken zichtbaar kunnen maken.
Minstens zo belangrijk is dat bestaande registraties op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg een onderscheid naar geboorteland (van de ouders) toelaten,
mits de gegevens geanonimiseerd kunnen worden. Registratie op herkomst maakt
gezondheidsverschillen zichtbaar en kan interventies hierop verantwoorden. Indien een
dergelijke registratie reeds zou bestaan, zouden signalen over de diverse groepen nu al
duidelijker zijn geweest.
Gezien de verhoogde kindersterfte onder Turken, Marokkanen en Surinamers en de
toename van het aantal ouderen binnen de diverse groepen allochtonen, verdienen deze
leeftijdsgroepen in gezondheidsonderzoek speciale aandacht. Vooral onderzoek naar de
oorzaken van het verhoogde voorkomen van vroeggeboorten onder Surinamers en de
verhoogde incidentie van wiegendood onder Turkse zuigelingen is aan te bevelen.
Het is onbekend of de gezondheidstoestand van alleenstaande Surinaamse vrouwen
met een gezin in negatieve zin afwijkt, zoals het geval is bij Nederlandse vrouwen (zie
deel B, hoofdstuk 4). Nader onderzoek naar de invloed van de burgerlijke staat is bij deze
groep aanbevelenswaardig, gezien het hoge percentage alleenstaande moeders onder
hen (Schulpen, 1996).
Naast het signaleren van mogelijke verschillen in de gezondheidstoestand van de
diverse allochtone bevolkingsgroepen, dient ook de analyse en verificatie van de determinanten van deze verschillen aandacht te krijgen. Epidemiologisch onderzoek is hiertoe vereist.
Het verdient aanbeveling onderzoek te doen naar de toegankelijkheid voor allochtonen van de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk en lichamelijk
gehandicapten. Wat betreft de geestelijke gezondheidszorg is meer inzicht nodig in de
bruikbaarheid van westers georiënteerde diagnostische classificatiesystemen en therapieën voor mensen met een niet-westerse culturele achtergrond.
Een evaluatieprogramma van de vele kleinschalige interventieprogramma’s die
gericht zijn op de verbetering van de gezondheidszorg voor allochtonen is dringend
gewenst.
Met dank aan W.C. Voogt voor haar kommentar op de tekst.
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DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN
VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS EN
ILLEGALEN

B. den Brok

8.1

Inleiding

Vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt de gezondheidstoestand van asielzoekers, vluchtelingen en illegalen beschreven en vergeleken met die van autochtone Nederlanders. Ingegaan wordt op
de gezondheidstoestand zelf, determinanten daarvan, trends in het verleden, verwachtingen voor de toekomst tot het jaar 2015 bij ongewijzigd beleid, en de betekenis voor het
beleid (zie ook deel B, introductie). De gegevens over trends in het verleden en verwachtingen voor de toekomst zijn samengevoegd in paragraaf 8.4.
Aanpak
Naar de gezondheidssituatie van asielzoekers, vluchtelingen en illegalen is tot nog toe
geen kwantitatief epidemiologisch onderzoek verricht. Dergelijk onderzoek stuit op het
probleem dat personen niet als zodanig worden geregistreerd in de hulpverlening. Over
de gezondheidssituatie van asielzoekers en vluchtelingen bestaan wel enkele nationale
en internationale studies, waarvan gebruik is gemaakt. Daarnaast is in dit overzicht
gebruik gemaakt van gepubliceerd kleinschalig kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd
op basis van dossiers en ondervraging van hulpverleners, en zijn enkele deskundigen
geraadpleegd.
In Nederland onderzochte indicatoren van de gezondheidstoestand van vluchtelingen
en asielzoekers zijn gezondheidsklachten, ervaren gezondheid, psychische en sociale
problematiek en perinatale sterfte. Overige gegevens over mortaliteit en levensverwachting ontbreken. Gegevens over de gezondheidstoestand van illegalen zijn vooralsnog
schaars en moeten worden afgeleid uit onderzoeken naar de gezondheidstoestand van
asielzoekers en vluchtelingen, dan wel uit algemeen onderzoek onder illegalen.
Afbakening van de groepen
Definiëring van deze groepen vindt plaats aan de hand van hun juridische status. Juridisch zijn verschillende verblijfstitels te onderscheiden. In de terminologie van de
Nederlandse toelatingsprocedure zijn asielzoekers gevluchte personen die in afwachting
zijn van een definitieve beslissing over hun asielaanvraag.
Vluchtelingen zijn personen van wie het beroep op het Vluchtelingenverdrag is gehonoreerd. Zij zijn toegelaten als vluchteling en hebben een zogeheten A-status. De meesten van hen zijn op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen. Jaarlijks worden daarnaast circa vijfhonderd personen door de Nederlandse regering uitgenodigd in het kader
van het hervestigingsprogramma van de United Nations High Commisionner for Refugees (UNHCR). Erkende vluchtelingen hebben wettelijk recht op verblijf in Nederland
D EE L B
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voor onbepaalde tijd. Bestaat er geen gegronde vrees voor vervolging, maar wel een
reëel risico bij terugzending op een onmenselijke behandeling, dan wordt een vergunning tot verblijf verstrekt (VTV ofwel C-status). Is terugzending onmogelijk gezien de
situatie in het land van herkomst, dan kan een voorwaardelijke vergunning tot verblijf
(VVTV) verstrekt worden. Beide groepen dienen jaarlijks verlenging van hun verblijfsvergunning jaarlijks aan te vragen. Na drie jaar kan een houder van een VVTV aanspraak
maken op een VTV. Tezamen vormen deze drie groepen - erkende vluchtelingen’, VTVen VVTV-ers - de zogenaamde statushouders. Tenzij anders aangeduid, duidt de term
vluchtelingen in navolging van de literatuur verder op deze drie groepen tezamen.
Illegalen zijn in Nederland verblijvende vreemdelingen, die niet zijn toegelaten tot de
asielprocedure of aan wie ook na beroepsprocedures geen verblijfstitel is toegekend
(verder illegalen).
In het algemeen maken onderzoekers en zorgverleners geen expliciet onderscheid
tussen erkende vluchtelingen, andere statushouders en asielzoekers.
Omvang van de groepen
De hier besproken bevolkingsgroepen zijn zeer divers in samenstelling naar land van
herkomst en voormalige sociaal-economische status (SES). Leeftijdsopbouw en sekseverhoudingen variëren per etnische groep. Daarbij doen zich hierin voor de totale populatie grote verschuivingen voor.
De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 1995 waren voormalig Joegoslavië (21%), Somalië (14%), Iran (9%), Irak (8%), Afghanistan en de voormalige Sovjet
Unie (ieder 6%). Het aantal asielzoekers daalde scherp van 52.576 in 1994 naar 29.258
in 1995. Deze daling zet zich voort in 1996.
In de jaren tachtig waren het voornamelijk mannen tussen 20 en 30 jaar die in Nederland asiel aanvroegen. De laatste jaren arriveren er verhoudingsgewijs steeds meer
gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarigen (AMA’s). In 1995 bestond het
totale aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldde voor 63% uit mannen en was
32% jonger dan 15 jaar (gegevens Ministerie van Justitie). Ruim 7% viel in de leeftijdscategorie 0-4 jaar (Mosterd, 1996).
Vluchtelingen en (afgewezen) asielzoekers onderscheiden zich van andere migranten
door het gedwongen karakter van hun migratie. (Afgewezen) asielzoekers hebben
bovendien een andere juridische status. Uit de beschikbare literatuur komt naar voren dat
beide kenmerken naast etniciteit belangrijke gezondheidsdeterminanten zijn.

8.2

De gezondheidstoestand van asielzoekers,
vluchtelingen en illegalen in Nederland

Vluchtelingen en asielzoekers

D EEL B

Ervaren gezondheid
In een toonaangevend onderzoek (Hondius & Van Willigen, 1992) constateren de onderzoekers een hoog aantal en grote diversiteit aan medische klachten per persoon. Ze
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beschouwen dit vooral als een uiting van onwelbevinden ten gevolge van geweldservaringen, gedwongen migratie, ontheemding en acculturatie.
Lichamelijke gezondheidsklachten
In vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenootjes vertonen kinderen van vluchtelingen
en asielzoekers meer lichamelijke klachten. Lichamelijke klachten betreffen vooral problemen met de spijsvertering en de ademhaling. Daarnaast wordt bij kinderen in de
opvangcentra relatief veel melding gemaakt van verkoudheid en griep als gevolg van
verandering van klimaat. van schurft, luizen en wormen als gevolg van problemen met
de hygiëne en van een slecht gebit als gevolg van achterstallige gebitszorg.
Volwassenen noemen vaak maag- en darmklachten, hoofdpijn, moeheid, klachten van
het bewegingsapparaat, luchtwegaandoeningen, huidklachten, niet (geheel) genezen verwondingen en klachten vanwege achterstallige zorg, waaronder gezichts-, gehoor- en
gebitsklachten (Begemann, 1994; Somers, 1995; Mosterd, 1996).
Een belangrijke categorie lichamelijke gezondheidsklachten van zowel kinderen als
volwassenen betreft import- en infectieziekten zoals mazelen, geelzucht (hepatitis),
schurft (scabiës) en seksueel-overdraagbare aandoeningen (SOA). Hoewel de betreffende incidentiecijfers in bepaalde herkomstlanden hoog zijn in vergelijking met Nederland,
acht de Inspectie voor de Gezondheidszorg grootschalig, ongericht laboratoriumonderzoek bij binnenkomst van asielzoekers niet gerechtvaardigd. Redenen hiervoor zijn een
te laag gebleken incidentie (zoals bij syfilis), het voldoen van bestaande screeningsprogramma’s (zoals bij hepatitis-B) en de gevoeligheid rond screening van bepaalde aandoeningen (zoals bij het HIV-virus) (Sprenger, 1995). Overigens heeft inmiddels de
Gezondheidsraad wel geadviseerd actieve immunisatie ten aanzien van hepatitis-B uit te
breiden (Gezondheidsraad, 1996).
Exacte gegevens over de incidentie van veel ziekten en aandoeningen zijn niet voorhanden. Wel wordt het aantal gevallen van verschillende import- en infectieziekten bijgehouden. Uit schriftelijke en mondelinge bronnen blijkt, dat de meeste import- en
infectieziekten absoluut gezien weinig voorkomen (onder andere Mosterd, 1996). Een
uitzondering hierop vormt tuberculose (TBC). Vanwege de hoge TBC-incidentie in
Derde-Wereldlanden worden alle migranten uit deze landen bij aankomst hierop systematisch onderzocht. 95% van alle asielzoekers is in 1994 en 1995 gescreend op TBC. De
incidentie was in 1994 en 1995 respectievelijk 347 en 385 per 100.000; bij Nederlanders
5,8 en 4,8 (Broekmans & Herwaarden, 1996).
Psychische en sociale klachten
In vergelijking met Nederlandse leeftijdsgenootjes vertonen kinderen van vluchtelingen
en asielzoekers ook meer psychosociale klachten. Uit onderzoeken in de opvangcentra
(Mooren et al., 1993; Mosterd, 1996) komt naar voren, dat kinderen relatief vaak lijden
aan regressief gedrag, angsten, somberheid, slaapproblemen, nervositeit en problematisch
sociaal gedrag. De groep van zeven tot twaalf jaar blijkt meer problemen te hebben dan
adolescenten. De kinderen vertonen meer problemen dan Nederlandse kinderen wat
betreft spijsvertering en ademhaling, sociale interacties, angst, somberte en verlegenheid.
Psychische klachten van volwassenen zijn vooral slaapproblemen, angst, spanningsklachten en depressieve gevoelens. Daarnaast wordt melding gemaakt van heimwee,
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nervositeit, geheugen- en concentratiestoornissen, emotionele labiliteit, paniekstoornissen, paranoïde gedachten, verlies van zelfwaardering en vertrouwen, en symptomen van
herbeleving (Hondius & Van Willigen, 1992; Meis, 1995; Mosterd, 1996). Apathie,
frustratie en wanhoop lijken specifieke klachten van asielzoekers, terwijl vluchtelingen
relatief vaak klagen over sociaal isolement (Mosterd, 1996).
Sociale klachten betreffen vooral huisvesting, financiën, werkloosheid en discriminatie. Asielzoekers hebben tevens relatief veel problemen samenhangend met de asielprocedure en met bedreigend en onaangepast gedrag van medebewoners in de opvangcentra (Begemann, 1994; Somers, 1995; Mosterd, 1996; Logghe, 1996).
In een onderzoek (Hondius & Van Willigen, 1992) bleken asielzoekers over het algemeen meer psychosomatische, psychische en sociale klachten te vertonen dan vluchtelingen. Bovendien bleek, dat de diagnose posttraumatische stressstoornis tegen de verwachting in slechts bij 6 tot 11 procent van de onderzochten was vast te stellen. Dit
ondanks dat de respondenten veelal meerdere vormen van repressief geweld hadden
ondergaan, waaronder gevangenschap en martelingen, en meerdere lichamelijke, psychische en sociale klachten vertoonden. Ze melden 2,5 tot 2,8 lichamelijke klachten, 2,8
tot 3,4 psychische klachten en 1,9 sociale klachten. De onderzoekers concluderen dat het
niet zozeer de aard, als wel de veelheid en diversiteit van de klachten deze groep onderscheidt van andere patiënten.
Onderzoek naar de ervaren psychische ongezondheid onder uitgenodigde vluchtelingen (Meis, 1995) toonde een prevalentie van 32%. Vergeleken met een Nederlandse
referentiegroep zeiden mannelijke respondenten zich vaker psychisch ongezond te voelen. De psychische gezondheid van zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten verschilde daarentegen niet van die van migranten uit het Middellandse Zeegebied.
Vergelijkbaar met andere patiënten wendt slechts een klein aantal vluchtelingen en
asielzoekers zich tot de (huis)arts met psychische klachten. Dit geldt zowel voor klachten van volwassenen als van kinderen (Mooren et al., 1993; Begemann, 1994). Ook wat
betreft gepresenteerde psychische klachten is geen verschil te zien. Het zijn vooral spanningsklachten, slaapstoornissen en voorbijgaande stressreacties (Harms, 1994). Een uitzondering vormen uitgenodigde vluchtelingen, die vaker (ook) om psychosociale hulp
vragen (Meis, 1995).

D EEL B

Sterfte
Het onderzoek naar de perinatale sterfte tussen 1990-1993 in Nederland (Schulpen,
1996) onderscheidt zeven etnische groepen, waaronder autochtonen. Met name de categorie ‘overigen’, de groep waarvan zorgverleners de etniciteit niet konden vaststellen,
bevat veel vluchtelingen, asielzoekers en illegalen. In het onderzoek bleek de sterfte in
deze categorie anderhalf tot twee maal zo hoog als die bij autochtonen. Dit is voor een
belangrijk deel te verklaren door een verhoogd aantal vroegtijdige baringen. De onderzoekers zoeken verder een verklaring in een hogere prevalentie van genitale infecties als
gevolg van het vaker vóórkomen van riskant seksueel gedrag.
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Illegalen
Onderzoeken onder hulpverleners aan illegalen in enkele grote Nederlandse steden
(NPI, 1995; Ten Dam et al., 1995; Mosterd, 1996) wijzen uit dat de gezondheidsklachten
vooral infectieziekten en psychische problemen betreffen. De meest genoemde lichamelijke klachten zijn SOA, TBC, aandoeningen aan de ademhalingswegen, huidziekten en
letsel na ongevallen. De belangrijkste psychische klacht is decompensatie. Daarnaast
maken ze melding van angsten, slapeloosheid, nervositeit en verslavingsproblemen.
Omdat illegalen vanwege hun juridische en sociale positie niet in dezelfde mate toegang hebben tot de Nederlandse gezondheidszorg als overige Nederlanders, is een vergelijking van de gezondheidstoestand van beide groepen op grond van het zorggebruik
een hachelijke zaak. Ook onjuiste of onvolledige registratie van patiëntgegevens bij
medische verrichtingen speelt hierbij een rol.
Het relatief laag aantal gezondheidsklachten waarvoor illegalen een beroep doen op
de zorgverlening, hangt ten dele samen met de oververtegenwoordiging van jonge mannen. Gepresenteerde gezondheidsproblemen zijn bovendien hetzij van acute, hetzij van
psychosomatische aard. Daarmee lijkt het ziektepatroon af te wijken van dat van de
algemene Nederlandse bevolking, dat zich kenmerkt door aandoeningen van vooral
chronische aard. Omdat illegalen geneigd zijn artsenbezoek uit te stellen, zijn gepresenteerde problemen bovendien vaak ernstiger dan bij andere patiënten.

8.3

Determinanten van de gezondheidstoestand

8.3.1 Vluchtelingen en asielzoekers
Endogene determinanten
Gegevens over de invloed van genetische factoren en verworven somatische eigenschappen op de gezondheid van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland zijn vooralsnog niet
voorhanden. Wel tracht men in onderzoek de vraag te beantwoorden in hoeverre persoonsof andere kenmerken de psychische gezondheid van vluchtelingen beïnvloeden.
Een factor die in belangrijke mate bepalend is voor de psychische gezondheid van
vluchtelingen, is de wijze van omgaan met de doorgemaakte geweldservaringen. Deze
verwerking vindt fasegewijs plaats. Volgens een gangbare theorie komen asielzoekers en
vluchtelingen in eerste instantie alleen ‘lichamelijk’ aan in het land van opvang en pas na
verloop van tijd ook ‘psychisch’. In deze tweede fase, soms pas na één tot vier jaar, komt
de psychische verwerking op gang (Van Willigen & Hondius, 1992). Bij de meeste asielzoekers en vluchtelingen richt de hulpvraag zich aanvankelijk vooral op lichamelijke of
sociale problemen als gevolg van de actuele situatie. Daarmee verschilt deze vraag niet
van die van andere patiënten. Van invloed op de psychische verwerking is dat veel
vluchtelingen hun ervaringen rond de vlucht, inclusief de aankomst in Nederland, als
een onlosmakelijk geheel beleven. Wanneer belastende ervaringen zich daarbij opstapelen, kan dat de draagkracht uiteindelijk zodanig aantasten, dat latere onschuldig lijkende
D EE L B
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ervaringen tot onverwacht heftige emoties leiden (Begemann, 1994).
Andere factoren die het verwerkingsproces beïnvloeden, zijn kenmerken van de traumatische ervaring zoals ervaren hulpeloosheid, biografische kenmerken zoals opleidingsniveau, persoonlijke eigenschappen zoals de eigen coping stijl, en ervaren sociale steun.
Belangrijke factoren bij de verwerking van ingrijpende ervaringen bij kinderen zijn
leeftijd, ontwikkelingsfase, effect van de gebeurtenissen op de opvoeders, lichamelijke
gezondheid en de veranderingen in de sociaal-economische situatie van het gezin of de
familie van de vluchteling als gevolg van de vlucht (Mooren et al., 1993).

Exogene determinanten

D EEL B

Factoren in de sociaal-maatschappelijke context
De gezondheidsverschillen tussen vluchtelingen en asielzoekers enerzijds en overige
Nederlanders anderzijds zijn toe te schrijven aan diverse factoren. Vanwege de specifieke voorgeschiedenis, hun bijzondere status en de opvang in Nederland vallen deze
slechts gedeeltelijk samen met factoren die zorgen voor gezondheidsverschillen tussen
autochtonen en andere migranten (zie ook deel B, hoofdstuk 7). Specifiek voor vluchtelingen en asielzoekers zijn van invloed:
• ingrijpende ervaringen, zoals ondergaan geweld, voor en tijdens de vlucht;
• het gedwongen karakter van de migratie;
• factoren in het proces van verwerking van deze ervaringen na de vlucht;
• aard van opvang en huisvesting na de vlucht.
Omgevingsfactoren voor en tijdens de vlucht vormen een gezondheidsrisico. Zo kenmerkt het leven in een vluchtelingenkamp zich doorgaans door de slechte huisvestingsen zorgvoorzieningen en het ontbreken van sociale orde en veiligheid. Gevolgen zijn
onder meer de verslechtering van het immuunsysteem en verhoogd risico op infectieziekten en psychische overbelasting (Somers, 1995; Mosterd, 1996).
Vluchtelingen en asielzoekers associëren zelf vaak gezondheidsklachten met het
vluchteling-zijn. Ze noemen als verklaring het gedwongen karakter van de migratie,
bezorgdheid om achtergebleven familie en vrienden, problemen met acculturatie en
integratie, en vooral het voor en tijdens de vlucht ondergane geweld.
Een verband tussen specifieke gezondheidsproblemen en bepaalde vormen van
geweld is in onderzoek echter niet statistisch aangetoond (Hondius & Van Willigen,
1992; Mooren et al., 1993; Meis, 1995). Onderzoek onder volwassenen (Hondius & Van
Willigen, 1992) toont wel een samenhang tussen het aantal lichamelijke en psychische
klachten en de aanwezigheid van een combinatie van traumatische ervaringen, waaronder martelingen. Het merendeel van de genoemde klachten is aspecifiek en niet eenduidig terug te voeren op een organische stoornis of psychiatrische diagnose. Daarom is het
volgens de onderzoekers niet mogelijk een causaal verband te leggen tussen bepaalde
klachten en bepaalde vormen van geweld.
Ook Mooren et al. (1993) vonden in hun onderzoek onder kinderen van vluchtelingen en asielzoekers geen verband tussen klachten en doorgemaakt geweld. Wel bleek
een verband met herkomst en leeftijd. Zo vonden zij de meeste psychosociale problemen
bij kinderen uit Somalië en kinderen tussen zeven en twaalf jaar. Omdat Somalische kin-
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deren relatief veel geweld hebben meegemaakt, wordt een verband tussen gezondheidsproblemen en geweldservaringen vermoed.
Over het algemeen veronderstelt men, dat veel lichamelijke en psychische klachten
samenhangen met de verwerking van geweldservaringen. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een samenhang tussen aspecifieke klachten en problemen in verband met de
leefsituatie in het land van opvang. Een verklaring hiervoor luidt, dat elementen daarin
vluchtelingen herinnert aan de repressie in het land van herkomst (Hondius & Van Willigen, 1992; Begemann, 1994; Meis, 1995). Het gaat hierbij om factoren zowel in de
fysieke omgeving, waaronder de opvang en huisvesting, als in de sociale omgeving,
waaronder de (verminderde) sociaal-economische status en (on)mogelijkheden tot
acculturatie en integratie (zie hieronder).
Factoren in de fysieke en sociale omgeving
Veel klachten van asielzoekers lijken samen te hangen met de opvang en huisvesting in
de centra. Allereerst wijzen verschillende publicaties (Sprenger, 1995; Van Ewijk &
Grifhorst, 1995; Somers, 1995; Mosterd, 1996) op de negatieve invloed hiervan op specifieke lichamelijke aandoeningen. Zo vergroot de mentale belasting door de asielprocedure de kans op reactivering van een oude tuberculose. Huisvesting in overvolle
opvangcentra leidt tot een verhoogde kans op besmetting en zou met veelvuldige overplaatsing een adequate behandeling van infectieziekten bemoeilijken. Ook is er geen
garantie voor afronding van de behandeling.
In haar onderzoek naar het risico op AIDS bij Somaliërs legt Somers (1995) een verband tussen een verhoogde kans op infectieziekten en een ongunstige sociaal-economische positie, zowel in het land van herkomst als van opvang. Zij verklaart dit uit de algemene bevinding dat gezondheidsverschillen tussen maatschappelijke groepen
samenhangen met factoren als inkomensverschillen, huisvesting, opleidingsniveau en
sociale netwerken (zie ook deel B, hoofdstuk 5). Daarnaast zouden mensen met een
zwakke sociaal-economische positie over het algemeen minder greep op de werkelijkheid ervaren, waardoor risicovermijdend gedrag ten aanzien van infectieziekten als
AIDS moeilijk te realiseren is.
Uit verschillende onderzoeken (Hondius & Van Willigen, 1992; NRV, 1994; Logghe,
1996) blijkt voorts, dat asielzoekers gemiddeld meer psychosomatische en psychische
klachten hebben dan vluchtelingen. Factoren in de opvang en huisvesting in Nederland
zouden hieraan debet zijn, zoals het gedwongen verblijf en gebrek aan privacy in
opvangcentra, de afhankelijkheid van en afnemende gastvrijheid in het land van opvang
en de onzekerheid van de asielprocedure. Vrouwen in de centra melden bovendien veel
gezins- en opvoedingsproblemen en klachten over gebrek aan bewegingsvrijheid en seksuele onveiligheid (Steinmann, 1996). Schriftelijke zowel als mondelinge bronnen
memoreren verder de gezondheidsbedreiging door de lange duur van de asielprocedure,
de gedwongen inactiviteit in de centra en de herhaaldelijke overplaatsingen van het ene
centrum naar het andere (zie onder meer NRV, 1994; Mosterd, 1996).
De hospitaliserende en demoraliserende uitwerking van deze factoren lijkt het risico
op persoonlijk en sociaal onwelbevinden te vergroten. Het verplaatsen van gezinnen
vormt tevens een extra risico voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
Op termijn leidt gedwongen inactiviteit tot een langdurige onderbenutting van capaD EE L B
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citeiten, hetgeen de kans op onwelbevinden sterk vergroot. Het aantal werklozen onder
vluchtelingen in Nederland bedroeg in 1995 naar schatting 70 tot 80%. Ook het niet
kunnen studeren of werken op het eigen niveau heeft een ongunstig effect. Dit betreft
met name groepen met verhoudingsgewijs meer hoger opgeleiden, zoals Iraniërs, Roemenen en Irakezen.
Langdurige onderbenutting van capaciteiten resulteert niet alleen in een lage sociaaleconomische status, maar leidt ook tot risico’s voor de psychische gezondheid, bijvoorbeeld door ondermijning van het zelfvertrouwen en een vergrote kans op sociaal isolement (NRV, 1994; zie ook deel B, hoofdstuk 6). Inactiviteit staat hierdoor uiteindelijk
ook een succesvolle integratie in Nederland in de weg. Ook de toenemende intolerantie
ten aanzien van vreemdelingen in Nederland draagt daaraan bij (Logghe, 1995; Mosterd, 1996; zie ook ook deel B, hoofdstuk 7).
Het ontbreken van sociale steun is eveneens een gezondheidsrisico. Oorzaak hiervan
is het ontbreken van sociale netwerken of bevredigende relaties (Begemann, 1994). De
vele alleenstaanden onder asielzoekers en vluchtelingen ontberen vaak de steun van
partner of gezinsleden.
Alleen personen met een A- of C-status komen voor gezinshereniging in aanmerking.
Ze moeten dan over goede huisvesting en een vast inkomen beschikken. De gespreide
huisvesting na uitplaatsing uit het opvangcentrum vormt verder een bijkomend risico.
Dit geldt vooral bij behoefte aan contacten met land- en lotgenoten ter verwerking van
een gezamenlijk verleden of de voortzetting van een gezamenlijke identiteit.
Een risico vormt vooral de combinatie van gespreide huisvesting, een ongunstige
SES en het uitblijven van contacten in de directe sociale omgeving, vanwege de verhoogde kans op sociaal isolement die hierdoor ontstaat.

D EEL B

Leefstijl
De invloed van leefstijl op de gezondheidstoestand van asielzoekers en vluchtelingen
lijkt mede-bepaald door factoren in de sociaal-maatschappelijke context. Zo leggen
Mooren et al. (1993) een verband tussen het relatief hoge aantal eetproblemen onder de
kinderen in opvangcentra en spanningen binnen de gezinnen als gevolg van onbekende
eetgewoonten en de leef- en woonsituatie. Andere gezondheidsproblemen van vluchtelingen en asielzoekers, waarbij zowel aspecten van de leefstijl als leefomstandigheden
een rol spelen, betreffen de ervaringen met ongewenste intimiteiten en seksueel geweld
van vrouwen, gezins- en relatieproblematiek, en alcohol- en drugsproblemen (Mooren et
al., 1993; Steinmann, 1995; Somers, 1995; VluchtelingenWerk, 1996). Laatstgenoemde
problematiek zou recentelijk zijn toegenomen onder asielzoekers in opvangcentra door
de toenemende verblijfsduur aldaar.
De laatste jaren heeft het verband tussen de gezondheid en leefstijl van specifieke groepen vluchtelingen en asielzoekers veel aandacht gekregen, zoals de gezondheidsproblemen van Somaliërs als gevolg van cultuurgebonden gewoonten zoals het gebruik van qat
door mannen en het besnijden van meisjes en jonge vrouwen.
Onderzoekers hebben erop gewezen dat niet zo zeer de gewoonte qat te gebruiken
problemen veroorzaakt, als wel de sociaal-maatschappelijke context waarin deze
gewoonte vorm krijgt. Het kauwen van qat verliest in Nederland soms zijn traditionele
verbinding met een sociale gebeurtenis, waardoor met name jonge mannen overdadig,
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vaker en langer gaan gebruiken. Dit leidt tot verstoring van het dagelijks functioneren.
Acute medische problemen door qat-gebruik zouden echter zelden voorkomen (Stout,
1991; Roerink et al., 1994).
Rond vrouwenbesnijdenis spelen in Nederland niet alleen medische risico’s, maar
ook politieke, juridische en ethische problemen. Dit bleek in een fel openbaar debat rond
dit onderwerp in 1992 (Bartels & Haaijer, 1995). Verreweg de meeste Somalische vrouwen die besneden zijn, zijn geïnfibuleerd. Volgens Reyners (1989, 1991a, 1991b) kan
infibulatie op kortere of langere termijn aanleiding geven tot gynaecologische klachten,
seksualiteitsproblemen en complicaties bij zwangerschap en bevalling. Mooren et al.
(1993) melden daarnaast urinewegklachten bij Somalische meisjes. Volgens Bartels en
Haaijer (1995), die onderzoek verrichten onder Somalische vrouwen, kampen besneden
meisjes en vrouwen in Nederland echter evenzeer met het probleem dat hun vragen of
klachten rond besnijdenis hulpverleners zelden bereiken, of dat zij deze onvoldoende
erkennen. Omdat opvattingen over vrouwenbesnijdenis ook onder Somaliërs zelf verschillen en veranderen, pleiten zij in de eerste plaats voor een andere, meer open attitude
van hulpverleners tegenover deze gewoonte.
Zorg en preventie
Gegevens over zorggebruik kunnen een indicatie vormen voor de mate van toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de vraag naar
curatieve somatische zorg van vluchtelingen en asielzoekers groter is dan die van andere
bevolkingsgroepen (Hondius & Van Willigen, 1992; Harms, 1994; Meis, 1995). Dit
geldt met name voor de eerstelijnszorg, zoals geboden door huisartsen en de medische
teams in de opvangcentra (Mosterd, 1996). Globaal genomen is de vraag naar eerstelijns
zorg anderhalf tot twee maal zo hoog als die van overige groepen.
De vraag naar specialistische zorg is bijna twee maal zo laag (Harms, 1994; Meis,
1995). Onderzoeksgegevens duiden ook op een onderbenutting van andere delen van de
gezondheidszorg. Deze is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard en geldt voor
zowel curatieve als preventieve voorzieningen. Als oorzaken noemt men onbekendheid
met de Nederlandse voorzieningen, een gebrek aan openheid of wederzijds vertrouwen
tussen hulpverleners en -vragers, communicatieproblemen als gevolg van taal- en
cultuurverschillen, en met cultuur verbonden verschillen in klachtpresentatie en verklaringsmodellen van ziekte en gezondheid (Van Dijk, 1990; Begemann, 1994; Somers,
1995; Mosterd, 1996; Logghe, 1996; zie ook deel B, hoofdstuk 7).
Zo maken volgens Van der Veer (1988) asielzoekers en vluchtelingen met geweldservaringen slechts weinig gebruik van de geestelijke gezondheidszorg onder meer vanwege hun politieke overtuiging en culturele opvattingen. Cultuur- en communicatieverschillen vormen daarnaast een oorzaak voor het consulteren van meerdere hulpverleners
tegelijk (medical shopping) (Begemann, 1994; Logghe, 1996).
Politiek-maatschappelijke factoren bepalen verder mede de toegankelijkheid van de
zorg. Zo doen zich sinds 1993 problemen voor in de capaciteit en de continuïteit van de
zorgverlening in de opvangcentra, onder meer veroorzaakt door de sterke toename van
het aantal asielzoekers en het in 1992 ingevoerde nieuwe opvangmodel (NRV, 1994;
Mosterd, 1995). Een andere reden vormt de verschuiving binnen de populatie asielzoekers naar meer zorgbehoeftige categorieën. Het aantal kinderen en zwangeren is sterk
D EE L B
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toegenomen en er melden zich meer mensen met ernstige psychische problematiek.
Geconstateerd wordt dat de ontwikkeling van bepaalde hulpvormen in de opvangcentra
achterblijft. Zo krijgt het inhalen van achterstallige zorg en lacunes in de vaccinatie-status in veel plaatsen voorrang boven het ontwikkelen van voorzieningen voor de begeleiding van psychische problemen, jeugdzorg en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
(NRV, 1994; Mosterd, 1996).

8.3.2 Illegalen
Endogene en exogene determinanten
Gegevens over persoonskenmerken en andere factoren die de psychische verwerking
van ingrijpende gebeurtenissen beïnvloeden, gelden uiteraard ook voor in Nederland
verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers. De verwerking wordt bij hen bovendien
vaak bemoeilijkt door het gevoel, dat de Nederlandse autoriteiten hun vluchtverhaal niet
serieus nemen (NPI, 1995).
Evenals andere illegalen lopen zij daarnaast gezondheidrisico’s die samenhangen
met hun illegale verblijf en status. Zo hebben vele illegalen door permanente of periodieke werkloosheid een lage sociaal-economische status en leeft men door het ontbreken
van een vast inkomen of verblijfplaats vaak onder slechte omstandigheden. De angst
voor ontdekking en uitzetting naar het land dat men ontvlucht is, roept veel spanningen
op. Dat geldt ook voor de financiële afhankelijkheid van vrienden en verwanten, het
noodgedwongen maatschappelijke en sociale isolement en het risico van uitbuiting door
werkgevers. Dit alles leidt tot een verhoogde kans op psychosociale problemen (Vos et
al., 1992; Ten Dam & De Ceuninck van Capelle, 1995; Mosterd, 1996). Bij illegalen in
penetentiaire inrichtingen uiten de spanningen van verblijfsomstandigheden en illegale
status zich in een relatief hoog aantal alcoholverslavingen (Mosterd, 1996).

D EEL B

Zorg en preventie
Zoals aangegeven, doen illegalen een beperkt beroep op de zorgverlening (V&W, 1995).
Veruit de meesten van hen zijn onverzekerd en moeten de kosten voor hulpverlening zelf
betalen. Angst op ontdekking en het ontbreken van inkomsten leidt nogal eens tot uitstel
van behandeling van chronische aandoeningen en niet-levensbedreigende situaties. Op
termijn kan dit leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs de dood (Somers, 1995; Mosterd,
1996).
De toegankelijkheid van de zorg wordt in belangrijke mate bepaald door de bereidheid van hulpverleners hen uit humanitaire overwegingen te helpen (V&W, 1996). Zo
kunnen niet-verzekerde buitenlanders in Nederland formeel alleen aanspraak maken op
medische zorg als zij zich in een levensbedreigende situatie bevinden. Alleen onderzoek
naar tuberculose vormt hierop een uitzondering (Somers, 1995). Deze regel wordt in de
praktijk overigens nogal eens soepel gehanteerd. Zo blijkt uit een Amsterdams onderzoek dat een aantal huisartsen, particuliere (vrijwilligers)organisaties, ziekenhuizen en
GGD in deze stad principieel geen onderscheid maakt tussen legale en illegale patiënten.
Voor de GGD speelt daarbij de overweging dat behandeling van besmettelijke infectieziekten ook in het belang is van de volksgezondheid. Andere vormen van zorg, zoals die

234

RIVM VTV

II VLUC H T E L I N G E N , A SI E L Z O E K E RS E N I L L E G A L E N 8

van de psychiatrie en de meeste preventieve activiteiten, zijn echter niet of nauwelijks
bereikbaar voor illegalen. In de eerste lijn is bovendien slechts een beperkt en wisselend
aantal hulpverleners bereid hen te helpen. Om deze redenen noemen de onderzoekers de
toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor deze groep uiteindelijk ambivalent en
onvoorspelbaar (Ten Dam & De Ceuninck van Capelle, 1995).
De zogeheten Koppelingswet die naar verwachting begin 1998 in werking treedt,
moet collectieve voorzieningen voor illegalen ontoegankelijk maken door koppeling
van de gegevensbestanden van de vreemdelingendienst en het bevolkingsregister. De
Nederlandse regering heeft in een brief van 10 oktober 1996 aan de Tweede Kamer aangegeven dat ook onder deze wet illegalen niet geheel verstoken zullen zijn van medische
zorg. Hiertoe wordt een illegalenfonds in het leven geroepen, waaruit ‘adequate en
onvermijdelijke’ medische zorg aan illegalen gefinancierd kan worden. Hiervan is sprake in het geval van zorg ter voorkoming van situaties van levensbedreiging of voorkoming van situaties van blijvend verlies van essentiële functies, of wanneer zorg verleend
wordt in situaties waarin zich gevaar voor derden voordoet (infectieziekten, psychische
stoornissen gepaard gaand met agressief gedrag). In het laatste geval omvat dit naast
SOA-bestrijding, ook zwangerschapszorg en toegang tot het programma van preventieve jeugdzorg en het vaccinatieprogramma. De minister schrijft verder: ‘Wat de feitelijke
toegang tot de gezondheidszorg betreft wordt ervan uit gegaan dat de medische ethiek en in het bijzonder in acute noodsituaties- garant staat’ (Ministerie van Justitie, 1996).

8.4

Trends in het verleden en toekomstige ontwikkelingen

De recente datum en de kleinschaligheid van de meeste onderzoeken, en de onvolledigheid of ontbreken van bepaalde gegevens, gevoegd bij de veranderingen in de samenstelling van de populatie, maken het moeilijk uitspraken te doen over trends en toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidsproblematiek van vluchtelingen, asielzoekers en
illegalen. Aan de hand van voorspelbare en reeds merkbare sociaal-demografische
trends, gegevens over vergelijkbare groepen en van verwachtingen van deskundigen,
zijn echter wel enkele algemene uitspraken te doen. Deze betreffen zowel de toekomstige gezondheidssituatie van de huidige populatie vluchtelingen en asielzoekers als die in
de (nabije) toekomst. Naast ontwikkelingen met betrekking tot verschillende determinanten, zijn specifieke risicogroepen te onderscheiden.

Endogene determinanten
Naarmate de huidige populatie vluchtelingen en asielzoekers langer in Nederland verblijft zal veroudering de gezondheidssituatie gaan beïnvloeden. Nog onduidelijk is in
hoeverre ouderdomsproblemen zullen afwijken of overeenkomen met die van andere
bevolkingsgroepen. Anders dan bij migranten vormt een mogelijk extra gezondheidsrisico voor oudere vluchtelingen het veelal ontbreken van een reëel remigratieperspectief.
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Onderzoek zal daarnaast uit moeten wijzen, in hoeverre eventuele late gevolgen van
geweldservaringen de gezondheidstoestand van deze groep zal beïnvloeden. Ervaringen
van vergelijkbare groepen, zoals slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en migranten
uit voormalig-Indië, geven hierin mogelijk inzicht. Deze ervaringen wijzen er overigens
op, dat op langere termijn geweldservaringen ook nog voor de tweede generatie tot
gezondheidsproblemen kunnen leiden. Dit maakt niet alleen de huidige generatie vluchtelingen met geweldservaringen tot een risicogroep, maar ook hun kinderen.
De verschuiving naar meer zorgbehoeftige categorieën (vrouwen, kinderen, personen met geweldservaringen) binnen de populatie vluchtelingen en asielzoekers is een
derde risicofactor.

Exogene determinanten
Factoren in de sociaal-maatschappelijke context
In de nabije toekomst zien deskundigen de gezondheidssituatie van vluchtelingen en
asielzoekers vooral bepaald door exogene factoren. Daarbij wijzen zij in de eerste plaats
op politiek-maatschappelijke factoren. Zo bergt het huidige beleid van toelating en
opvang van asielzoekers reeds het risico in zich van langdurige onderbenutting van
talenten en gedwongen inactiviteit. Dit bemoeilijkt niet alleen de start met een zelfstandig bestaan na uitplaatsing, maar ook een succesvolle inburgering. Dit proces zou
bovendien worden bemoeilijkt door sociale en economische factoren: de toenemende
intolerantie ten aanzien van vreemdelingen en het huidige gebrek aan aansluiting van
allochtonen op de arbeidsmarkt (zie ook deel B, hoofdstuk 7). Een verschil met
(arbeids)migranten op dit punt vormt het relatief hoge opleidings- en beroepsniveau en
daarmee samenhangende status van een deel van de huidige vluchtelingenpopulatie vóór
de komst naar Nederland. Gebrek aan aansluiting op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door
niet erkennen van diploma’s of werkervaring, betekent dan ook een daling in sociaaleconomische status.
Vooral de combinatie van deze factoren zou een belangrijk gezondheidsrisico inhouden voor de huidige zowel als toekomstige groepen asielzoekers en vluchtelingen. De
gezondheidssituatie zal bovendien afhangen van de mate waarin men kan vasthouden
aan een zelf-gewenste culturele identiteit. Ook wat dit betreft lijkt de kans op problemen
groter dan bij migranten, vanwege het huidige overheidsbeleid van gespreide huisvesting van statushouders.

D EEL B

Zorg en preventie
Ook met betrekking tot de toegankelijkheid van de zorg voorzien deskundigen in de eerste plaats problemen als gevolg van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Zo
besloot in 1994 het toenmalige Ministerie van WVC de uitvoering van de preventieve en
curatieve zorg aan asielzoekers zoveel mogelijk te verplaatsen van de Medische
Opvang-teams in de opvangcentra naar reguliere zorgorganisaties daarbuiten. Deze
plannen zijn medio 1977 nog niet geëffectueerd.
Te voorzien is dat het gebruik van reguliere zorgorganisaties hierdoor toe zal nemen.
Door de onbekendheid met voorzieningen bij hulpvragers, het vooralsnog bestaande
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gebrek aan specifieke deskundigheid bij hulpverleners, en cultuurverschillen en communicatieproblemen tussen beide, blijven echter twijfels bestaan over de toegankelijkheid
van de Nederlandse gezondheidszorg voor vluchtelingen als het gaat om de kwaliteit
van de zorg en beschikbaarheid van een aangepast zorgaanbod (zie onder meer Logghe,
1996).
Een andere verwachte zorgelijke ontwikkeling is dat het recht op zorg steeds minder
als basisrecht wordt gezien en aan politieke schermutselingen onderhevig is. De financiering van gezondheidszorg voor asielzoekers lijkt op termijn dan ook niet gegarandeerd. Daarnaast constateren de deskundigen dat statushouders nu al vaak niet over voldoende middelen beschikken om zich afdoende aanvullend te verzekeren. Ook dit zou
de toegang tot een adequaat niveau van zorg in gevaar brengen.
Tenslotte verwachten zij dat capaciteitsproblemen ook in de toekomst de toegankelijkheid van de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen zullen blijven bemoeilijken. Zo
zijn in de reguliere zorg nu al onvoldoende opvangmogelijkheden voor asielzoekers met
zware psychiatrische problematiek, terwijl hun aantal naar verwachting toe zal nemen.
Een andere hulpvorm die in gevaar dreigt te komen, is de groepsvoorlichting aan asielzoekers. Dit komt omdat GGD’en, aan wie deze taak is toegevallen, hiervoor vaak geen
extra financiering (hebben) ontvangen.

Risicogroepen
Gelet op de gezondheidsdeterminanten zou de gehele populatie vluchtelingen, asielzoekers en illegalen als risicogroep te duiden zijn. Een dergelijke benadering doet onvoldoende recht aan individuele verschillen. Sociale risicofactoren, zoals illegaliteit, en
integratiepotentieel vormen instrumenten om binnen deze populatie risico-patiënten te
onderscheiden. Met dit in gedachten zijn ruwweg gelet op sociaal-demografische trends,
gezondheidsdeterminanten en toekomstige ontwikkelingen twee groepen met verhoogd
risico te onderscheiden.
In de eerste plaats is dit de groeiende groep van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor hen zijn weliswaar aparte voorzieningen gecreëerd met intensieve opvang en
begeleiding, maar ze geraken in een kwetsbare positie als zij meerderjarig worden.
Vanaf dat moment vallen ze niet meer onder de voogdijvereniging (De Opbouw) en kunnen geen beroep meer doen op voorzieningen voor begeleid wonen. Problemen kunnen
vooral ontstaan als zich dit voordoet tijdens een periode van (infectie)ziekte, waarin
intensieve begeleiding nodig is. De vraag is in hoeverre hier de bestaande hulpverlening
in kan voorzien (Somers, 1995).
Gezondheidsrisico’s op langere termijn voor deze groep kunnen daarnaast ontstaan,
doordat zij de steun en het sociaal-culturele referentiekader van gezin of van andere
sociale verbanden moeten missen. Gezien de ontwikkelingsfase waarin deze jongeren
zich bevinden, brengt dit een verhoogde kans op psychosociale problemen met zich
mee. Tenslotte kampt juist deze groep vaak met een gebrekkige aansluiting op de
arbeidsmarkt vanwege een afgebroken opleiding en/of geringe werkervaring.
Een tweede risicogroep vormen de illegaal verblijvende, voormalige asielzoekers.
De groei van deze groep zal zich naar verwachting ook in de toekomst voortzetten. Zo
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wachtten begin 1996 in de asielzoekerscentra ongeveer 16.500 uitgeprocedeerde personen op hun uitwijzing en werd voor hetzelfde jaar een aantal van ruim 1400 direct afgewezen asielzoekers verwacht. Dit is onder meer een gevolg van het restrictiever toelatingsbeleid in Nederland en omliggende landen en van onduidelijke wettelijke criteria
wat betreft de afwijzing van asielverzoeken. Een deel van deze groep kiest naar verwachting zelf voor de illegaliteit, een ander deel is bij gebrek aan identiteitspapieren niet
uit te zetten en wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst op straat gezet (Maartense & Van Lier, 1996).
Naast eerder genoemde risicofactoren (zie paragraaf 8.3) wordt de gezondheid van
deze groep vooral bedreigd door huidige ontwikkelingen in de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg. Zo zullen illegalen, door de huidige politieke ambivalentie tegenover
hun recht op zorg, ook in de toekomst afhankelijk blijven van een beperkt aantal bereidwillige hulpverleners en instellingen. Ondanks getroffen voorzieningen is de verwachting dat na van kracht worden van de Koppelingswet het gebruik van de zorgvoorzieningen zal afnemen. Extra risico hierdoor lopen illegaal verblijvende ouderen, zwangere
vrouwen en kinderen. Degenen met een besmettelijk ziekte vormen bovendien een risico
voor de volksgezondheid.

8.5

De betekenis voor het beleid

D EEL B

Beleidsvoorbereiding
Hoewel gezondheidsverschillen tussen vluchtelingen en asielzoekers enerzijds en andere bevolkingsgroepen anderzijds nog weinig systematisch zijn onderzocht, geven de hier
aangehaalde onderzoeken aanwijzingen voor het bestaan van substantiële verschillen.
Deze worden veroorzaakt door uiteenlopende determinanten, waarop interventies af te
stemmen zijn.
Een aantal interventiemogelijkheden - zowel op het politiek-maatschappelijke vlak
als op het terrein van de zorgverlening - passen binnen het algemene allochtonenbeleid
(zie deel B, hoofdstuk 7) en vergen slechts een beperkte aanpassing voor de hier behandelde groepen. Andere aanknopingspunten zijn meer specifiek.
Op het politiek-maatschappelijk vlak pleiten de ondervraagde deskundigen ervoor
om al in de opvangcentra te beginnen met een introductietraject op het inburgeringsprogramma en na afronding daarvan een vervolgtraject op te zetten om zo de kans op succesvolle integratie te bevorderen. Specifiekere aanbevelingen zijn onder andere: het versnellen van de asielprocedures en van de doorstroming van opvangcentra naar
huisvesting in gemeenten; het bieden van een zinvolle dagbesteding in de opvangcentra;
het geven van gerichte voorlichting aan burgers om misverstanden over komst en verblijf van deze groepen te voorkómen en hun participatie in de samenleving te faciliteren;
en het stimuleren van de vorming van eigen organisaties, ten behoeve van (de mogelijkheid tot) behoud van een eigen culturele identiteit en de opbouw van sociale netwerken.
Met betrekking tot de zorgverlening zijn aanknopingspunten die slechts een gerichte
aanpassing binnen het allochtonenbeleid vergen: een betere afstemming van het aanbod
van gezondheidsvoorlichting op (groepen) asielzoekers en vluchtelingen; inschakelen
voorlichters-eigen-taal; deskundigheidsbevordering van hulpverleners over de gevolgen
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van gedwongen migratie en de culturele achtergrond van klachten; en het zoveel mogelijk tegengaan van (negatieve gevolgen van) maatregelen die de toegankelijkheid van de
zorg voor de hier behandelde groepen bedreigen.
Meer specifieke aanknopingspunten binnen de zorgverlening zijn: het tijdig onderkennen van en ingrijpen bij geweldsproblematiek, met name bij kinderen en jongeren;
het ondersteunen van met deze groepen werkende hulpverleners door het bieden van
meer mogelijkheden tot samenwerking en ruimere financiële vergoedingen; en betere
afstemming van bestaande financieringsstromen die een doelmatige preventie en curatie
in een zorgcontinuüm in de weg staan.
Informatievoorziening
De kennis over ziekte en sterfte onder vluchtelingen, asielzoekers en illegalen in Nederland kent nog vele lacunes, zowel wat betreft de beschrijving als verklaringen ervan. Ten
dele hangt dit samen met het feit dat deze groepen in hun huidige omvang en samenstelling nog betrekkelijk kort deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Ten dele is
dit te wijten aan het ontbreken van een uniforme registratie van etniciteit in Nederland
en het niet meenemen van etniciteit als constante variabele in registratiesystemen.
Een eerste aanbeveling luidt dan ook, dat bestaande registraties op het gebied van
volksgezondheid en gezondheidszorg een onderscheid naar geboorteland of etniciteit
toelaten, mits de gegevens geanonimiseerd kunnen worden (zie ook deel B, hoofdstuk
7). Daarnaast dient gedacht te worden aan en een systeem van registratie van epidemiologische gegevens en aan epidemiologisch onderzoek om gesignaleerde gezondheidsproblemen van vluchtelingen en asielzoekers en verschillen in gezondheidstoestand met
andere allochtone groepen te verifiëren en analyseren.
Meer specifiek is momenteel vooral behoefte aan onderzoek naar de volgende thema’s: de gevolgen van geweld en migratie voor de aanpassing en gezondheidstoestand
van vluchtelingenkinderen; sociale en culturele determinanten voor geestelijke
(on)gezondheid bij vluchtelingen op lange termijn; de effecten van interventies bij
geweldsproblematiek; de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor vluchtelingen
en asielzoekers; monitoring van de gezondheidsituatie van illegalen; de bruikbaarheid
van in Europa en de Verenigde Staten ontwikkelde meetinstrumenten voor de geestelijke
gezondheid van vluchtelingen en asielzoekers; en factoren die de gezondheid van vluchtelingen en asielzoekers (kunnen) bevorderen.
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I I D A K - E N T H U I SL O Z E N 9

DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DAKEN THUISLOZEN

J.G.M.Th. Roorda-Honée, P.H.J.M. Heydendael

9.1

Inleiding

De gezondheidstoestand in de laagste sociaal-economische klassen van Nederland is
slechter dan die in de hogere klassen. Binnen de laagste klassen vormen de dak- en
thuislozen, ‘the homeless.....the most disadvantaged of the extremely poor’ (Rossi,
1989), een extreme groep waarin sprake is van een cumulatie van achterstandskenmerken. De lichamelijke, psychische en sociale gezondheidstoestand van thuislozen is
evident slecht. Tot 1990 is er echter in Nederland nog betrekkelijk weinig onderzoek
gedaan die deze notie kon bevestigen. Recente studies bieden meer inzicht in de gezondheidstoestand van thuislozen.
Vraagstelling
Dit hoofdstuk beschrijft de gezondheidstoestand van dak- en thuislozen, de trends in het
verleden, de determinanten ervan, toekomstige ontwikkelingen en de betekenis voor het
beleid (zie ook deel B, introductie). Eerst wordt ingegaan op de afbakening, de geschatte
omvang en de sociaal-demografische samenstelling van de groep dak- en thuislozen
(paragraaf 9.2). In paragraaf 9.5 wordt apart aandacht besteed aan de gezondheidstoestand van thuisloze jongeren.
Aanpak
Bij het zoeken naar gegevens over de gezondheidstoestand van dak- en thuislozen is uitgegaan van vier overzichtspublicaties (Gezondheidsraad, 1995; Nationale Raad voor de
Volksgezondheid, 1993; Wennink & van Weeghel, 1993; König-Zahn et al., 1993) en is
vandaaruit verder gezocht naar aanvullende informatie. De meer algemene gegevens
omtrent dak- en thuislozen zijn ontleend aan de onderzoeksliteratuur sinds 1985 (onder
andere Heydendael et al., 1988-1996; Deben et al., 1992; Van Doorn, 1994). Daarnaast
zijn nieuwsbrieven en andere publicaties van de Federatie Opvang bestudeerd (Federatie
Opvang, 1992-1993), evenals jaarverslagen van Stichtingen voor dak- en thuislozenzorg
en verwante voorzieningen zoals de Regionale instellingen voor beschermde woonvormen (RIBW). Tenslotte zijn recente gegevens van medische spreekuren, de ziekenboegen en verpleegafdelingen van sommige instellingen verzameld en samengevat
(Kocken et al., 1995, GG & GD Amsterdam, 1996).
Kwaliteit van de gegevens
De gegevens in deze literatuurrapportage hebben een meer kwalitatief dan kwantitatief
karakter. De moeilijke bereikbaarheid van dak- en thuislozen maakt het onmogelijk om
‘harde’ gegevens te generaliseren die met die van de rest van de bevolking te vergelijken
zijn. Het onderzoek met behulp van representatieve steekproeven ontbreekt merendeels.
D EE L B
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De beschikbare gegevens in de onderzoeksliteratuur hebben vooral betrekking op thuislozen die verblijven in instellingen voor dak- en thuislozen of in elk geval bij hulpverleningsinstellingen bekend zijn dan wel door onderzoekers zijn benaderd op plaatsen waar
veel thuislozen komen. Het betreft dus steeds geselecteerde groepen. Een onbekend,
mogelijk groot deel van de thuislozen overnacht echter elders, namelijk in allerlei pensions en kamerverhuur(bedrijven), en voor een deel ook in gevangenissen en instellingen voor terbeschikkinggestelden (TBS) of in beschermende woonvormen (RIBW).
Gegevens over de gezondheidstoestand van deze groepen ontbreken grotendeels. Eveneens is er weinig bekend over de gezondheidstoestand van dak- en thuislozen die marginaal en wisselend gehuisvest zijn, geen contact hebben met hulpverleningsinstellingen
of niet door onderzoekers worden gevonden (zie Van Berkel-Van Schaik & Nuy, 1991).
Het onderzoek is meestal kleinschalig van aard. Onderlinge vergelijking van de
gegevens is vaak nauwelijks mogelijk omdat de onderzoeken te veel verschillen wat
betreft omvang, steekproeftrekking en aard van de onderzoeksgroepen en methoden van
onderzoek. Desondanks heeft het relevante inzichten opgeleverd.
De gegevens afkomstig van sociaal-medische spreekuren voor thuislozen betreffen
een populatie thuislozen die overwegend uit eigen initiatief - mét klachten - naar een
dokter gaat. De spreekuren worden in een aantal grote steden gehouden. Zij werken
allen grotendeels volgens hetzelfde principe: het bieden van basale medische hulp op
voor thuislozen laagdrempelige en bereikbare locaties (meestal instellingen voor thuislozenzorg zoals dagverblijven, passantenhuizen en dergelijke). Zo nodig wordt direct
verpleegkundige en/of medische hulp verleend of vindt doorverwijzing plaats naar de
eigen huisarts of naar andere vormen van medische of sociale hulp. Het doel van deze
spreekuren is tevens gericht op het bevorderen van de reguliere gezondheidszorg ten
behoeve van dak- en thuislozen en het verkrijgen van inzicht in de gezondheids-problematiek van deze populatie De spreekuren worden gehouden door sociaal-psychiatrische
verpleegkundigen en huisartsen.
Een aantal thuislozeninstellingen beschikt thans over een zogenaamde ziekenboeg
respectievelijk een verpleegafdeling. Ten behoeve van deze rapportage zijn gegevens
betreffende de AWBZ-bedden (substitutie) in Nijmegen en Eindhoven geïnventariseerd,
en is een bescheiden dossieronderzoek van het Substitutieproject Verpleeghuiszorg te
Rotterdam verricht (Heydendael & Roorda-Honée, in voorbereiding). De ziekenboegen
bieden zorg aan thuislozen die, zouden zij thuis wonen, in aanmerking komen voor vormen van poliklinische zorg, thuiszorg of wijkverpleging (cf. Maatschappelijk Centrum
Utrecht, 1996).

9.2

Afbakening, geschatte omvang en achtergrondkenmerken van de doelgroep

D EEL B

Afbakening van de groep dak- en thuislozen: definities
Het begrip thuisloosheid wordt in de literatuur niet éénduidig omschreven. Het verschijnsel van de zwervende, thuisloze mens is van alle tijden, maar de wijze waarop en
de mate waarin dit fenomeen zich voordoet is tijdgebonden. De onmaatschappelijkheid
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die lang als hét karakteristieke kenmerk van zwervers heeft gegolden (bedelen, landlopen, stelen, niet werken) heeft plaats gemaakt voor het beeld van thuislozen als maatschappelijk kwetsbare mensen, waarbij het ontbreken van een vaste woon- en verblijfplaats slechts één aspect van het verschijnsel thuisloosheid is (Mullink, 1963;
Heydendael, 1986; Roorda-Honée & Tavecchio, 1993; Van Doorn, 1994).
Omschrijvingen veranderen bovendien in de loop der jaren. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de veel gehanteerde definities die afwisselend geformuleerd zijn in termen van
maatschappelijke, relationele en persoonlijke kenmerken van thuislozen. Had Mullink
het in 1963 nog over ‘personen zonder eigen leef- en werkmilieu’, in 1973 werd door de
Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO, 1973) in een Preadvies
gesproken over een ‘toestand van innerlijke zwakte, waardoor functionele en persoonlijke relaties niet meer bestaan’. In 1986 werd door de LSTO de definitie van thuisloosheid
in meer eigentijdse termen als volgt geformuleerd: ‘Thuisloosheid kan worden omschreven als een toestand van ernstige maatschappelijke, persoonlijke en relationele kwetsbaarheid, waardoor functionele en medemenselijke relaties in de gangbare samenlevingsvormen niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. De mens die tijdelijk of blijvend
in deze toestand verkeert, noemen we thuisloos.’ (LSTO, 1986).
In onderzoek gehanteerde werkdefinities zijn overwegend gebaseerd op de ‘vindplaats’, de duur van het zwerven en de frequenties van wisselingen in verblijfplaats. Zo
worden in het rapport van de Gezondheidsraad (1995) aparte definities voorgesteld voor
daklozen, thuislozen en marginaal gehuisvesten. Deben et al. (1997) noemen als voordelen van deze driedeling van de Gezondheidsraad dat ze aansluit bij definities in andere
landen en van internationale organisaties, tegemoet komt aan de veelzijdigheid van het
verschijnsel, rekening houdt met de risicogroep van marginaal gehuisvesten, onderscheid maakt naar de duur van dakloosheid, de meetbaarheid vergroot en (zij het impliciet) oog heeft voor de grote mobiliteit die zich tussen de categorieën voordoet.
Wij gebruiken in dit hoofdstuk de term thuislozen in brede zin voor al deze drie categorieën, omdat de thuisloosheid de meest gemeenschappelijke noemer is. Onder thuislozen verstaan wij: ‘personen die niet beschikken over of niet langdurig gebruik maken
van zelfstandige, reguliere huisvesting of hooguit tijdelijk onderdak hebben bij familie
vrienden of kennissen’.
Een deel van hen leidt gedurende langere tijd een zwervend bestaan en brengt de
nacht door in passanten-verblijven, op straat of in openbare gebouwen, kraakpanden,
caravans et cetera (daklozen).
Een ander deel maakt telkens en wisselend langdurig gebruik van residentiële huisvesting, waaronder sociale pensions, vormen van beschermd of begeleid wonen, thuislozeninternaten en algemene crisisopvang-voorzieningen (thuislozen in enge zin).
Tenslotte verblijft een groot aantal (tijdelijk of wisselend) in crisisopvangvoorzieningen, commerciële pensions of bij familie, vrienden of kennissen. Zij kunnen zonder
meer op straat worden gezet en hebben geen garantie op een langdurig verblijf. Zij worden door de Gezondheidsraad (1995) gerekend tot de marginaal gehuisvesten.
Schattingen van het aantal thuislozen
De schattingen van het aantal thuislozen in Nederland zijn tot nu toe gebaseerd op twee
onderzoeken, namelijk een onderzoek door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
D EE L B
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(VNG; 1990) en het Prognostisch Landelijk Onderzoek Thuislozen en Thuislozenzorg
(PLOTT) (Heydendael et al., 1988-1990). Het VNG-onderzoek vermeldt als ondergrens
17.500 en als bovengrens 24.000 thuislozen. Het PLOTT-onderzoek komt uit op minimaal
26.000 en maximaal 34.000 thuislozen. Behalve door kleine definitieverschillen kwamen
de verschillen met name tot stand doordat er vanuit een beperkt aantal gemeenten geëxtrapoleerd werd naar Nederland als geheel (Deben et al., 1997). De schattingen lopen dus uiteen, zij het niet eens ontzettend veel. Zeker niet als men in aanmerking neemt dat thuislozen vanwege hun soms grote mobiliteit zeer moeilijk te registreren of te tellen zijn.
In de overzichtpublicaties wordt een keuze gemaakt voor het gemiddelde van een
van beide schattingen. De NRV houdt een gemiddelde van 30.000 aan (NRV, 1993), de
Gezondheidsraad acht de schattingen van het PLOTT-onderzoek op grond van een aantal argumenten aan de hoge kant en houdt een gemiddeld aantal van 20.000 op dagbasis
aan (Gezondheidsraad, 1995).
De genoemde aantallen betreffen beredeneerde schattingen uit 1989 en zijn enigszins
verouderd. Aangenomen mag worden dat sindsdien het aantal thuislozen is toegenomen
(Gezondheidsraad, 1995; PLOTT 1990). Het PLOTT-onderzoek verwachtte dat het aantal thuislozen in 1997 zou zijn toegenomen tot 47.000 - 48.000 (inclusief jongeren)
(Deben et al., 1997). Omdat de VNG en de Gezondheidsraad op lagere aantallen uitkomen, lijkt het uit oogpunt van prudentie thans verantwoord dit aantal iets naar beneden
bij te stellen en vooralsnog te blijven uitgaan van 30.000 als ondergrens. In paragraaf
9.6 wordt hierop in verband met de toekomstprojecties tot 2015 teruggekomen.

D EEL B

Demografische en sociaal-economische kenmerken
De meeste thuislozen zijn alleenstaande, werkloze mannen met een laag opleidingsniveau, in de leeftijd tussen ongeveer 25 tot 70 jaar. Spierings komt tot de volgende verdeling van de totale thuislozenpopulatie: 16% is vrouw; 15% is jonger dan 21 jaar; 6% is
ouder dan 65 jaar en ruim 60% is man tussen 22 en 65 jaar (Spierings; 1992).
Recente cijfers over het aandeel thuisloze vrouwen liggen rond de 15% tot 20%. Zij
zijn over het algemeen gemiddeld wat jonger dan de thuisloze mannen (Van Waveren et
al., 1990; Heydendael et al., 1990; Van Limbeek et al., 1990; Van de Bogerd, 1990, cf.
König-Zahn et al., 1993). Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke verschillen zijn in
sociaal-demografische kenmerken tussen thuisloze mannen en vrouwen.
In Nederland zijn er thans nauwelijks thuisloze gezinnen. Bijna alle thuislozen zijn
alleenstaand. Meer dan de helft is nooit gehuwd geweest, de overigen zijn, soms meerdere malen, gescheiden.
Het opleidings- en beroepsniveau is laag: een groot deel van hen heeft alleen lager
onderwijs gehad. In enkele onderzoeken zijn de cijfers iets gunstiger. Onder jongere
populaties zijn er meer mensen met enige beroepsopleiding dan onder de oudere populatie, (Heydendael, 1990; Van Waveren et al., 1990; Deben et al., 1992). Van Waveren
heeft de inkomenssituatie van thuislozen in kaart gebracht: 70% van de thuislozen heeft
een uitkering op bijstandsniveau, 22% heeft geen enkele vorm van geregeld inkomen,
sommigen van hen verdienen wel eens iets bij in de informele, illegale of ongeregelde
sfeer en 10% heeft niets. Nauwelijks 6% heeft enig inkomen uit arbeid.
Van de thuislozen verblijft 60 tot 70% in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag (VNG, 1990; PLOTT, 1990). Het overgrote deel is van Nederland-
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se afkomst (Gezondheidsraad, 1995). Binnen de thuislozenpopulaties in Rotterdam en
Amsterdam echter is het percentage niet-Nederlanders ongeveer 30% (Van Waveren et
al., 1990; Deben, 1992). Van de jongeren beneden 23 jaar is dit 40% (SGBO, 1996a), de
Bie en Dortmans (1990) spreken zelfs van 50%.
Thuisloze jongeren (van 13 tot circa 25 jaar) worden om een aantal redenen als een
aparte subcategorie beschouwd (zie paragraaf 9.5). Met uitzondering van de categorie
thuisloze jongeren kan men echter niet of nauwelijks spreken van subcategorieën thuislozen, omdat kenmerkende criteria voor mogelijke onderverdelingen zoals verslaving,
psychische stoornissen, lichamelijke aandoeningen of economische, psychosociale achtergronden et cetera in allerlei vormen en combinaties onder thuislozen voorkomen.

9.3

De gezondheidstoestand van thuislozen

Comorbiditeit en complexe problematiek
Ziekten en aandoeningen van thuislozen verschillen naar hun soort niet van de aandoeningen die in de gemiddelde bevolking voorkomen. Zij komen bij thuislozen echter
vaker en in meer ernstige vormen voor. Ook is er in hoge mate sprake van co-morbiditeit
en complexe problemen.
Uit de evaluaties en verslagen van sociaal-medische spreekuren (Kocken & Schrader,
1992; van der Laan, 1992; GG & GD, Amsterdam, 1996) blijkt dat de gezondheidsproblemen van thuislozen meestal meervoudig van aard zijn. Veelal is er sprake van
multi-problematiek (gezondheids-, verslavings-, sociale en materiële problemen) en van
co-morbiditeit van somatische en psychische aandoeningen.
Ook uit de jaarverslagen van (substitutie) verpleeghuisbedden (Nijmegen, Eindhoven
en Rotterdam) blijkt dat de opgenomen thuisloze patiënten naast de somatische aandoeningen kampen met meervoudige problematiek: combinaties van alcohol- en druggebruik, psychiatrische ziekten, gedragsstoornissen en agressiviteit en sociale problematiek.
Lichamelijke gezondheid
In tabel 9.1 en tabel 9.2 zijn de somatische gezondheidsgegevens van thuislozen uit
respectievelijk gericht Nederlands onderzoek en uit gegevens van de sociaal-medische
spreekuren voor thuislozen gerubriceerd.
Vaker dan in de gemiddelde bevolking lijden thuislozen aan huidklachten, klachten
van de luchtwegen, zoals CARA, bronchitis en luchtweginfecties, klachten van het
bewegingsstelsel, zoals loop- en gewrichtsklachten en (post)traumatische aandoeningen.
Zeer opvallend is het grote medicijngebruik, waaronder een hoog percentage psychofarmaca. Daarnaast worden algemene, niet nader gespecificeerde klachten veel genoemd
(zie ook Nuy & Heydendael, 1986).
Uit de eerste (beperkte) analyse van registratie-overzichten van thuislozen, opgenomen in een ziekenboeg (Rotterdam, 1995) blijkt dat de passantenpopulatie die gebruikt
maakt van deze vorm van verzorging en behandeling, lijdt aan een veelheid van aandoeningen waaronder opvallend veel ziekten van het bewegingsapparaat, wondinfecties,
traumata, ernstige verwaarlozing in combinatie met AIDS (Rotterdam, 1996).
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Tabel 9.1: Resultaten van Nederlands onderzoek naar de lichamelijke gezondheidstoestand van thuislozen.
Bron

Joosten & Nuy
(1989)

Onderzoekskenmerken
- aantal personen
n=80
- onderzochte groep instelling
Nijmegen
passanten n=40
vaste bewoners n=40
- mannen : vrouwen mannen
- steekproef
a-select
- gemiddelde leeftijd bewoners: 46 jaar

Kraft
(1991)

Geurts van Kessel
(1990)

Kocken & Van de Ven
(1990)

n=29
vaste bewoners
instelling Eindhoven

n=74
passantenverblijf
Rotterdam

n=211
diverse vindplaatsen
Rotterdam

vrouwen
a-select
50 jaar (range 20-76)

90% : 10%
84% : 16%
a-select
a-select
38 jaar (range 20-60) < 19: 6%
20-34: 42%
35-54: 48%
56-77: 11%
lichamelijk
interview incl.
onderzoek/
GHQ-12; gegevens
anamnese
betreffen zelfrapportage
geen vergelijkings- respons: wisselend
groep; onderzoek
betreft specifiek
onderste extremiteiten
respons: 100%

passanten: 41 jaar

- onderzoeksmethode lichamelijk
onderzoek/
vragenlijst

lichamelijk
onderzoek/
vragenlijst

- opmerkingen m.b.t.
- onderzoek

geen
vergelijkingsgroep
respons: 72,5%

geen
vergelijkingsgroep
respons: 100%

Ervaren gezondheid (%)
- suboptimaal
totaal: 49%
passanten: 46%
bewoners: 52%
- goed
- matig
- slecht
Gezondheidsklachten 90%
Ziekten en aandoeningen (ICD-volgorde)
- infectieziekten
- voedingsziekten
- bloed en bloed
19% spataderen
- vormende organen 36% lymphomen
- zenuwstelsel

9% epilepsie

- hart-vaatstelsel

23% hypertensie
23% hypotensie
18% hart-vaatziekten
36 % CARA

- ademhalingsstelsel
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- spijsverteringsstelsel
- (w.o.gebit)
- vetzucht
- huidziekten
- - voeten en benen
- - lichaam
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15%
71%, waarvan
51%
35%

31%
69% matig tot slecht

12%
49%
22%

64%
27%
10%

55%

5% HIV+
48% spataderen
38% veneuze
insufficiëntie
17% epilepsie
17% hyperventilatie
14% vertigo
28% hypertensie
7% hypotensie
24% luchtweginfecties
31% cariës
31%
31%
62%

6% epilepsie

9% zenuwstelsel

8% hypertensie
10% hart- en
vaatziekten
14% longziekten

12% luchtwegen
16% spijsverteringsstelsel

28%
59% huidklachten

5% huidziekten
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Vervolg Tabel 9.1
Bron

Joosten & Nuy
(1989)

- bewegingsstelsel
- - voeten en benen
- aangeboren
- afwijkingen
- posttraumatische
- afwijkingen
- keel- neus-ooraandoeningen
- oogziekten
- medisch verleden
-w.o. traumata,
-infectieziekten,
-operaties etc.
- diverse
-aandoeningen
- a-specifieke
-symptomen
- slaapstoornissen

35%

Medicijngebruik
-

26%

Verslavingsziekten
- alcoholverslaving
- drugsverslaving
Co-morbiditeit resp.
multiproblematiek
(niet nader
gespecificeerd)
Leefgewoonten
- voeding
- roken (‘fors’)
- alcoholgebruik
- (soft) drugs
Onverzekerd

Geurts van Kessel
(1990)

Kocken & Van de Ven
(1990)
18% bewegingsapparaat

45%
14%

35%

70%

21%

21%

19%
passanten/bewoners
resp. in 70% en 57%
van de gevallen

31%
62%

15%

62%

27%

10%

59% operaties
27% traumata

54%

9% algemene
klachten
7% ‘overig’

79% waarvan 42%
psychofarmaca

35% waarvan 15%
psychofarmaca

37%

‘aanzienlijke
pathologie’, niet
nader gespecificeerd
10%

20% met vermoedelijk
psychische problematiek

69%
48% waarvan 33%
psychofarmaca;
gebruik bewoners:
2 maal > passanten

Psychische
aandoeningen
- schizofrenie
- depressie
- verstandelijke handicap
- psychiatrisch verleden
- psychische problemen
Psychisch
onwelbevinden

Kraft
(1991)

20%
19%

15%

61% (n=161)

33% (passanten)
20% (passanten)
gemiddeld 6 klachten
per respondent

31%
31%

43%
40%

multiproblematiek,
niet nader
gespecificeerd

multiproblematiek,
niet nader
gespecificeerd

klachten variëren van
1 tot 6, multiproblematiek drugs én
psychische klachten

77%

87%
37%
35%

97%

18%
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Tabel 9.2: Gezondheidsgegevens sociaal-medische spreekuren voor thuislozen.
Bron

Onderzoeksgroep
- aantal cliënten
- soort steekproef
- gemiddelde leeftijd c.q.
- leeftijdsverdeling

- mannen : vrouwen (%)
- onderzoeksmethode
- bijzonderheden

Dekker et al.,
Rotterdam
(1994)

Vangnet & Advies
GG&GD Amsterdam,
(1996)

Van der Laan,
Utrecht
(1992)

periode 1: n=48
periode 2: n=29
cliënten spreekuur
42 resp. 47 jaar

periode 1994: n=690
periode 1995: n=599
cliënten spreekuur
0-19 14% resp. 8%
20-29 19% resp. 16%
30-39 23% resp. 24%
40-49 19% resp. 21%
>50 20% resp. 28%

97 : 3 resp. 94 : 6
registratie (ICPC) en
interview
evaluatie betreft twee
perioden resp.
1-4-1992/1-5-1992 en
1-7-1993/1-12-1993

60 : 40 resp. 59 : 41
registratie (ICPC)

periode 1-8-1990 /
1-5-1991:n=115
bezoekers spreekuur
10-20 5%
21-30 23%
31-40 30%
41-50 17%
51-60 20%
>61 5%
82 : 18
registratie (ICPC)

bij de percentages
gezondheidsklachten
kan één cliënt meerdere
klachten hebben.

Hulpvraag
periode 1 resp. 2
- gezondheidsproblemen
65% resp. 50%
- sociale/materiële problemen 9% resp. 13%
- combinatie
26% resp. 37%
verslavingsproblematiek
- alcoholgebruik
- harddruggebruik
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Ziekten en aandoeningen
(ICD-volgorde)
- infectieziekten
- zenuwstelsel
- ademhalingsstelsel
- spijsverteringsstelsel
- gebit
- huidziekten
- bewegingsstelsel
- medisch verleden w.o.
- traumata,
- diverse aandoeningen
- a-specifieke symptomen

42% resp. 45%

13% (1995)

20%

32% resp. 36%

12% (1995)

20% (‘en andere middelen’)

1995 n=591

n=417

17% resp. 31%

21% resp. 17%
23% resp. 45%

27%
7%
2%
30%
16%

4%
2% (betreft epilepsie)
9%

10%
4%

5%
10%
6%

psychische problematiek
psychische aandoeningen
(algemeen)
- schizofrenie
- stemmingsstoornissen
- overige psychische
- stoornissen

ca. 50%

Onverzekerd

26% resp. 27%
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9%

20%
7%
2%
5%

2%

26% (1995)

40%
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Aangenomen wordt dat circa 6 tot 10% van de cliënten uiteindelijk zorg- en/of verpleegbehoeftig wordt, dat wil zeggen in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie (Maatschappelijk Centrum Utrecht, 1996).
Hoewel het totale aantal klachten of symptomen in verschillende populaties thuislozen niet verschilt, is er wel sprake van enig verschil in ‘type’ klachten dat frequenter
voorkomt bij de ene of bij de andere populatie (zie tekstblok 9.1)

Tekstblok 9.1: Frequent voorkomende klachten bij verschillende categorieën thuislozen.
Op basis van de literatuur (die grotendeels ook in
tabel 9.1 is weergegeven) komt Van de Bogerd
(1993) tot onderstaand overzicht van de meest

voorkomende aandoeningen en klachten bij verschillende categorieën thuislozen - al naargelang
hun ‘vindplaats’.

Categorie thuislozen

Aard van de somatische klachten

passanten
internaatsbewoners

klachten van de luchtwegen
duizeligheid, huiduitslag of jeuk, algemene ziekteverschijnselen,
gewrichtsklachten
slapeloosheid, algehele malaise
maag- en ingewandaandoeningen, last van spieren en botten, huidproblemen,
vermoeidheid
bot- en gewrichtsklachten, longproblemen, hartklachten
psychische klachten, klachten van het bewegingsapparaat, spijsverteringsklachten, klachten van de luchtwegen
buik- of maagklachten, kiespijn, hoofdpijn, slecht slapen, klachten van de luchtwegen, verkoudheid of griep, slechte conditie

vrouwen
verslaafden
niet-gebruikers
stedenpopulatie
jongeren

Infectieziekten
Infectieziekten en -aandoeningen vereisen over het algemeen aandacht binnen de
gezondheidszorg voor thuislozen omdat explosies van infectueuze aandoeningen op
grond van de leefwijze van deze populatie steeds denkbaar zijn (Van Kessel & Smit,
1996, in druk).
In de geraadpleegde literatuur zijn echter nauwelijks cijfers gevonden met betrekking
tot infectieziekten. In een aantal gevallen wordt actieve tuberculose vastgesteld (GGD,
1992, 1993, cf. Gezondheidsraad, 1995), maar er zijn in Nederland geen duidelijke aanwijzingen dat tuberculose onder thuislozen meer voorkomt dan in de doorsnee bevolking. Daarom wordt over het algemeen gepleit voor een regelmatige screening van
thuislozen op tuberculose. Deze infectieziekte is namelijk moeilijk te behandelen onder
thuislozen: hun ongeregelde leefwijze, therapie-ontrouw en vermijdende attitude ten
aanzien van de gezondheidszorg in het algemeen rechtvaardigt extra zorg en aandacht.
Het aantal HIV-seropositieve thuislozen stijgt. Het betreft voornamelijk drugsverslaafden (GG & GD Amsterdam, 1996). Exacte cijfers over de prevalentie van AIDS
onder thuislozen, vergeleken met de gemiddelde populatie, zijn niet voorhanden. Uitbreiding van verpleegbedden ten behoeve van HIV-geïnfecteerde thuislozen wijst in de
richting van een toename van deze infectieziekte onder thuislozen (Van Brussel et al.,
1996). In een recent artikel wijzen van der Laan & Smit, (1996) op het voorkomen van
de kleerluis onder thuislozen in Utrecht. Chronische besmetting met deze luis leidt tot
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allerlei lichamelijke klachten en infecties - de luis is een verspreider van besmettelijke
ziekten. De verspreiding onder thuislozen kan snel verlopen gezien het gemeenschappelijk gebruik van kleren, eventueel van beddengoed e.d. en een vaak slechte lichamelijke
hygiëne.
Verslavingsproblematiek
Verslavingsproblematiek is een ernstig psychisch én somatisch gezondheidsprobleem
onder thuislozen. Het is een ervaringsgegeven dat thuislozen met een verslavingsziekte
vooral vanwege de somatische aandoeningen die het gevolg zijn van de verslaving hulp
zoeken. Het percentage alcoholverslaafden schommelt rond de 30%. De prevalentie in
de gemiddelde bevolking is 8 tot 10% (Schene & Jonkers, 1993). Alcoholverslaving
komt in alle leeftijdsgroepen van thuislozen voor, hoewel het meest onder 30-55 jarigen.
Onder de verpleegbehoeftige thuislozen ligt het percentage patiënten met ziekten die
samenhangen met langdurig alcoholgebruik: hart- en vaatziekten, preseniele dementie,
Korsakow-syndroom, zeer hoog. Recent verzamelde gegevens van enkele thuislozeninstellingen te Eindhoven en Nijmegen onder verpleegbehoeftigen bevestigen de na-ijleffecten van langdurig alcoholmisbruik. Deze gegevens zijn in bewerking en zijn nog
niet landelijk bekend. (Heydendael & Roorda-Honée, in voorbereiding).
Aangenomen wordt dat ongeveer 30% van de thuislozen drugsverslaafd is. Het
betreft voornamelijk de leeftijdscategorie 22-34 jaar. Bij vrijwel alle personen is sprake
van poly-druggebruik (Gezondheidsraad, 1995). Een groeiend deel van drugsverslaafden is thuisloos of loopt het risico deze status te krijgen (Heydendael, 1990). Bij ouderen
(ouder dan 55 jaar) wordt nauwelijks drugsgebruik aangetroffen. Over het beloop van
drugsverslaving in de tijd is weinig bekend. Prins (1995) meent dat drugsverslaving een
‘self-limiting’ proces is, de meeste verslaafden zouden voor hun veertigste levensjaar
zijn afgekickt.

D EEL B

Psychische gezondheid
De onderzoeken naar het voorkomen van psychische aandoeningen en psychiatrische
stoornissen laten overigens grote verschillen in resultaten zien. De leefwijze van de
thuisloze maakt de diagnostiek vaak moeilijk: in hoeverre is het gesignaleerde, ogenschijnlijk onaangepaste, abnormale gedrag een copingstrategie die noodzakelijk is om
zich te kunnen handhaven (binnen de groep en op individueel niveau)? Er moet dus
gewaakt worden voor overdiagnostiek.
Een samenvattend overzicht van prevalentieschattingen van psychiatrische stoornissen van thuislozen vergeleken met de gemiddelde bevolking, zoals gemaakt door Schene en Jonkers (1993), is weergegeven in tabel 9.3.
Uit de tabel blijkt dat psychopathologie onder thuislozen, grof geschat twee tot drie
maal zoveel voorkomt als onder de gewone bevolking. Een deel van de daklozen of
thuislozen lijdt aan ernstige psychiatrische stoornissen. De percentages variëren tussen
15 en 30%; een deel kampt met lichtere vormen van psychiatrische stoornissen of psychische problemen, deze percentages variëren tussen 25 en 30%. Voor enkele epidemiologische studies op dit gebied die zijn verricht in Rotterdam, Amsterdam en Zuid-Limburg, wordt verwezen naar Kocken et al. (1993).
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Tabel 9.3: Vóórkomen van psychiatrische en verslavingsstoornissen onder de Nederlandse bevolking van 18
jaar en ouder (N=11 miljoen) en thuislozen (N=30.000):aantallen, puntprevalenties, relatief risico en proportie (Bron: Schene & Jonkers, 1993).
Type stoornis

Nederlandse bevolking a
N
%

Verstandelijke handicap
220.000
Psycho-organische stoornis
?
Schizofrene stoornis
75.000
Manisch depressieve
55.000
stoornis
Depressie/dysthymie
600.000
Antisociale
165.000
persoonlijkheidsstoornis
Alcoholproblematiek
180.000 - 1.100.000
Drugproblematiek
20.000 - 30.000

Thuislozen
N

Relatief risico b

Proportie c

%

2
?
0,7
0,5

4.500-6.000
900-1.500
900-1.200
600

15-20
3-5
3-4
4

7,6-10,3
?
4,4-5,9
4,0

2,0-2,7
?
1,2-1,6
1,1

5,4
1,5

3.600
3.000-6.000

12
10-20

2,2
6,9-13,8

0,6
1,8-3,6

8-10
0,18-0,23

6.000-9.000
4.500-7. 500

20-30
15-25

2,0-3,8
65-122

0,5-1,0
15-37,5

a) de prevalentie-aantallen in de Nederlandse bevolking wijken af van die vermeld zijn in thema-rapport I, deel B, hoofdstuk
5 doordat andere bronnen gebruikt zijn.
b) relatief risico = (thuislozen met psychische stoornissen / alle thuislozen) : (niet-thuislozen met psychische stoornissen /
alle niet-thuislozen).

9.4

Determinanten van de gezondheidstoestand
van thuislozen

De relatie tussen thuisloosheid en een slechte gezondheid, ligt niet zo eenduidig. Er is
sprake van verwevenheid van oorzaak en gevolg (Wright, 1987; ‘Black Report’ 1988;
Mackenbach & v.d. Maas, 1987; König-Zahn et al, 1993; Heydendael; 1993; Committee
on Health Care for Homeless People (1988, cf. Geurts van Kessel, 1994). Gezondheidsproblemen kunnen voorafgaan en bijdragen aan thuisloosheid (selectie). Omgekeerd
verhoogt thuisloosheid de kans op het ontstaan van ziekten (causatie). Beide processen
spelen een belangrijke rol. De preciese balans is onduidelijk.
Causatie
Thuisloosheid verhoogt de kans op ziekten. Relatief geringe gezondheidsproblemen
kunnen zich als gevolg van thuisloosheid ontwikkelen tot ernstige ziekten. Voorbeelden
hiervan zijn ondervoeding, veneuze stase ulcera, parasitaire infestatie, degeneratieve
gewrichtsproblemen, tandproblemen, SOA’s en leverziekten. Ook kunnen zich bij extreme koude bevriezingsverschijnselen en sterfgevallen voordoen.
Op drie belangrijke aspecten van het oorzakelijke proces wordt hieronder ingegaan,
te weten de oorzaken van thuisloosheid, de oorzaken van de slechte gezondheidstoestand en de toegang tot gezondheidszorg en andere voorzieningen.
Oorzaken van thuisloosheid
In Nederland heeft de theorievorming omtrent de oorzaken van thuisloosheid zich in de
jaren zeventig en tachtig vooral gericht op sociaal-psychologische mechanismen.
D EE L B
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Momenteel lijkt het onderzoeksterrein zich te verbreden en worden ook maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen betrokken bij de gedachtevorming over het verschijnsel
thuisloosheid (Gezondheidsraad, 1995; Sociologische Gids, 1997).
Sociologische, sociaal-economische en sociaal-medische theorieën wijzen op randvoorwaarden, zoals slechte of geen huisvesting, armoede, ‘retreatism’, ongezonde
gewoonten of bepaalde stoornissen zoals bijvoorbeeld schizofrenie die bepalend zijn
voor de omvang en aard van thuisloosheid in een bepaalde periode.
De toestand van thuisloosheid is echter ook een resultante van een bepaalde individuele ontwikkeling en van bepaalde persoonskenmerken. Personen met gebrekkige sociale
vaardigheden, met een onvermogen tot het aangaan en onderhouden van relaties, met
een gebrek aan duurzame relaties, aan bindingen met anderen of die zich niet verbonden
weten met de samenleving hebben een grotere kans thuisloos te worden. (Horst, 1962;
Heydendael, 1969; 1987; Heydendael et al, 1980; Nuy, 1990; Roorda-Honée &
Tavecchio, 1992; 1993).
De combinatie van individuele kenmerken en sociaal-economische achtergrondfactoren maakt uit wíe uiteindelijk een grote kans hebben thuisloos te worden (zie PLOTT,
Heydendael et al, 1988-1990; Deben, 1993; van Doorn, 1994; König-Zahn et al.; 1993;
Nuy & Heydendael, 1996; Krebber, 1996).

D EEL B

Oorzaken van de slechte gezondheidstoestand
Diverse van bovengenoemde endogene en exogene oorzaken die ten grondslag liggen
aan thuisloosheid, verklaren tevens voor een deel de slechte gezondheidstoestand van
deze populatie. Thuislozen verkeren in een situatie waarin zij bloot staan aan een combinatie en cumulatie van gezondheidsrisico’s, die in veel gevallen al in een vroeg stadium
van hun leven aanwezig waren.
Een groot deel van hen is afkomstig uit de laagste sociale klassen (Mullink, 1963; Van
der Ploeg et al., 1991; de Bie & Dortmans, 1990; Korf & Hoogenhout, 1989; Tavecchio et
al., 1991, cf. König-Zahn, 1993). De materiële omstandigheden zijn en waren in de regel
zeer pover. Onderwijs en opleidingen zijn vaak voortijdig afgebroken. Arbeid geschiedt
merendeels ad hoc dan wel iets langer via uitzendbureaus. Het merendeel van de thuislozen is aangewezen op een (minimale) uitkering, terwijl er vaak sprake is van schulden
(huurachterstand, leningen, justitiële vorderingen en soms alimentatie-schulden).
De leefstijl van thuislozen is zeker niet gericht op (bewuste) preventie van gezondheidsproblemen. Uit een onderzoek naar attitudes naar onder meer gezondheid, preventie, stress en copingstijl, bleek dat veel thuislozen, in vergelijking met de controlegroepen, zeer laconiek waren ten aanzien van de eigen gezondheid en/of het voorkomen van
ziekten en aandoeningen. Tevens blijkt dat veel thuislozen een sterk vermijdingsgedrag
vertonen, terwijl velen onder anomie- stress en eenzaamheidsgevoelens lijden (Heydendael, 1980). Velen zijn behept met een drank- en/of drugsprobleem (gokken komt minder voor) en het totale budget wordt dan besteed om te voldoen aan de verslavingsgewoonten. Vaak is er sprake van medicijnverslaving. Deze bij het individu gelegen
factoren als ook de complexiteit van de samenleving vormen een combinatie die het
nauwelijks mogelijk maken dat de thuisloze zich gezond gedraagt.
Psychosociaal zijn veel langdurig thuislozen, ongeacht leeftijd en geslacht, onmachtig zich een eigen leef- en werkmilieu te creëren. Deze onmacht is deels te verklaren uit
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de individuele, voortdurende sociaal-economische slechte omstandigheden en ‘life
events’, deels en tegelijkertijd uit sociaal-psychologische factoren. Een aparte factor
vormt het opvoedingsmilieu van thuislozen. De start van veel thuislozen is niet adequaat
geweest. Ongeveer de helft heeft een deel van hun jeugd doorgebracht buiten het ouderlijk gezin. (Mullink, 1963; Tavecchio et al., 1991). Er is sprake van instabiliteit en veel
wisselingen in de opvoedingssituatie, wisselenden opnamen in internaten en pleeggezinnen (Thomeer-Bouwens et al., 1996).
Toegang tot gezondheidszorg en voorzieningen
Tenslotte vormt thuisloosheid een complicerende factor in de gezondheidszorg. Thuisloosheid belemmert in hoge mate een adequaat gebruik van de gezondheidszorg en
toegang tot gezondheidsvoorzieningen. Zelfs de meest eenvoudige behandeling (bijvoorbeeld bedrust) kan moeilijkheden opleveren. Ziekten waarvoor dit geldt zijn b.v.
diabetes (geen dieetmogelijkheden, geen koelkast voor insuline), hypertensie en beenulcera.
In principe is de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor thuislozen dezelfde
als voor elke andere Nederlandse burger. Feitelijk ligt dit anders. Een eerste oorzaak
hiervoor ligt bij de voorzieningen zelf (onder andere ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
(RIAGG), het algemeen maatschappelijk werk (AMW), regionale instellingen voor
beschermde woonvormen (RIBW), consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD) en
reclassering) die thuislozen - op grond van hun lange hulpverleningsgeschiedenis - vaak
als ‘uitbehandeld’ beschouwen. Ook bepaalde regels en strakke structuren binnen de
voorzieningen, zoals afspraken- en verwijzingssyteem en administratieve procedures,
vormen een barrière voor de thuisloze cliënten (Kocken et al., 1995; Van Berkel-van
Schaik & Nuy, 1991). Herhaaldelijk wordt in de literatuur ook het categorale systeem
binnen de zorgvoorzieningen genoemd, waardoor met name cliënten met multiple problematiek ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden of helemaal uit de boot vallen
doordat het hèbben van het ene probleem (bijvoorbeeld drugsverslaving) de hulpverlening bij andere gezondheidsvoorzieningen in de weg staat. Vervolgens moet de thuisloze
zich ingeval van ziekte, verpleegbehoeftigheid of ongeval zoals ieder ander wenden tot
de huisarts. De meeste thuislozen hebben echter geen huisarts. De toegankelijkheid tot
zorgvoorzieningen neemt hierdoor af omdat het hele verwijzingssysteem naar andere
voorzieningen begint bij de huisarts.
Een extra probleem wordt gevormd door de onverzekerde thuislozen, die ongeveer
25% van de totale populatie thuislozen uitmaken (Kocken et al., 1995). Daarbinnen vormen de illegale thuislozen een aparte subcategorie (zie deel B, hoofdstuk 8).

Selectie
Gezondheidsproblemen dragen in een aantal gevallen bij aan thuisloosheid. Ziekten die
thuisloosheid tot gevolg kunnen hebben zijn bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen,
AIDS, alcohol- of drugs-verslaving, lichamelijke handicap of gevolgen van
(bedrijfs)ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Het is van belang hier te wijzen op de
D EE L B
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bevindingen van Rakers (1990), waaruit blijkt dat ieder jaar 6% van de patiënten die uit
een psychiatrisch ziekenhuis worden ontslagen of weglopen en 9% van de patiënten die
op dezelfde manier een verslavingskliniek verlaten, op grond van bepaalde criteria een
groot risico lopen thuisloos te geraken (zie ook Brook, 1993).

9.5

Thuisloze jongeren

Thuisloze jongeren als aparte subcategorie
Ofschoon zij op een groot aantal factoren overeenkomsten vertonen met de volwassen
thuislozen, worden thuisloze jongeren (van 13 tot circa 25 jaar) om een aantal redenen
als een aparte subcategorie beschouwd. Op de eerste plaats is hun aantal in de afgelopen
tien jaar snel gegroeid. Deze groei vormt het belangrijkste aandeel in de toename van het
totale aantal thuislozen. Vervolgens verschillen ook hun leefwijze, omstandigheden en
beleving van de thuisloosheid, waardoor zij een andere generatie thuislozen met andere
relevante kenmerken vormen dan de volwassen thuislozen. Er zijn voor hen ook bijzondere voorzieningen gemaakt, die er vroeger niet waren (zoals crisisopvangcentra, woonen werkprojecten en T-teams die zich speciaal richten op thuisloze jongeren). Tenslotte
worden zij ook in onderzoek veelvuldig als subcategorie beschouwd.
Zwervende jongeren lopen een ernstig risico lopen uiteindelijk terecht te komen in
het thuislozencircuit. Een deel van hen behoort ongetwijfeld tot de categorie potentieel
thuislozen (zie ook Tavecchio et al., 1991; De Bie & Dortmans, 1990; Van der Ploeg,
1993; Kocken et al. 1995; Thomeer-Bouwens et al., 1996).
Definiëring thuisloze jongeren en geschatte omvang van deze groep
Thuisloze jongeren behoren tot de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar en zijn gedurende
langere tijd zonder vaste verblijfplaats. Er is vaak sprake van tijdelijke en/of wisselende
slaapplaatsen. Schattingen van het huidige aantal thuisloze jongeren variëren tussen de
3.500 en 7.000. Het SGBO komt tot een schatting van 3.400 - 4.600 (tot 24 jaar) (SGBO,
1996a). Heydendael et al. (1990) en De Bie en Dortmans (1990) komen tot hogere cijfers, nl. respectievelijk 4.594 tot 5.862 en 5.964 tot 7.616. Het is daarom zinvol om op
dit moment een gemiddelde van circa 5.300 (tot en met 25 jaar) aan te houden.
Het zijn overwegend mannelijke adolescenten, de meisjes zijn ondervertegenwoordigd (ratio ongeveer 10:2). Veel meer meisjes dan jongens verdwijnen rond hun 21 jaar
uit het zwervers- en thuislozencircuit (De Bie & Dortmans, 1990). Ongeveer 40% van
de jongeren, geconcentreerd in de steden in de Randstad, heeft een niet-Nederlandse
achtergrond. (cf. Heydendael, 1993)

D EEL B

Gezondheidstoestand
Er is in Nederland geen onderzoek gedaan waarbij objectieve en gestandaardiseerde
gegevens zijn verzameld omtrent de lichamelijke gezondheidstoestand van thuisloze
jongeren. Wel is onderzoek voorhanden over de ervaren gezondheid (De Bie & Dortmans, 1990; Korf & Hoogenhout, 1989). Over de psychische gezondheid is iets meer
bekend uit gestandaardiseerd onderzoek (Van Bommel et al, 1995). In recent onderzoek
van Thomeer-Bouwens et al. (1996) wordt de ervaren en gemeten gezondheidstoestand
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van thuisloze jongeren vergeleken met een tweetal categorieën uit de gemiddelde populatie. De onderzoeksgegevens over de gezondheidstoestand van thuisloze jongeren zijn
in tabel 9.4 samengevat.
Lichamelijke gezondheid
De helft tot driekwart van de jongeren geeft uiteenlopende gezondheidsklachten aan.
Meisjes rapporteren meer klachten dan jongens. Psychosomatische klachten zoals buikpijn, migraine, slecht slapen, hoofdpijn en nervositeit worden het meest genoemd (De
Bie & Dortmans, 1990; Korf & Hoogenhout, 1989). Vergeleken met de gemiddelde populatie jongeren laat het algemeen welbevinden en de (subjectieve) lichamelijke gezondheid van thuisloze jongeren zeer te wensen over (Thomeer-Bouwens et al., 1996). Aangenomen wordt dat deze gezondheidsklachten samenhangen met de leefwijze van de
jongeren - geen vaste slaapplaats, slechte voeding (‘junkfood’) en onregelmatig eten en
riskante leefgewoonten, zoals (zwaar) roken, regelmatig alcoholgebruik en veel blowen
(twee derde van de jongeren blowt elke dag). Ondanks veel klachten over kiespijn
bezoeken zij zelden tot nooit een tandarts. Vooral bij de hard-drugsgebruikers is sprake
van ernstige (meestal onbehandelde) gebitsklachten (Korf & Hoogenhout, 1989). Daarnaast wordt vaak melding gemaakt van traumata zoals kneuzingen, verwondingen en
gebroken ledematen. Dit laatste is mogelijk te wijten aan het feit ‘dat het dagelijks leven
van zwerfjongeren niet altijd geweldloos verloopt’ (cf. Korf & Hoogenhout, 1989, pg.
42). Veel meisjes geven specifieke traumata in het verleden aan zoals incest, verkrachting, mishandeling en verwaarlozing.
Verslavingsproblematiek
Het (dagelijks) gebruik van softdrugs is voor het overgrote deel van de jongeren een
sociale bezigheid (cf. De Bie & Dortmans, 1990). Dit gebruik dateert voor de helft van
de gebruikers al vanaf het elfde tot veertiende jaar. Meisjes blowen wel regelmatig maar
minder. De jonge thuislozen roken bijna allemaal fors - een pakje sigaretten of shag per
dag is geen uitzondering (Korf & Hoogenhout, 1989). Over het gebruik van alcohol
lopen de gegevens nogal uiteen en met name is dit afhankelijk van de criteria die men
hanteert ten aanzien van het begrip ‘alcoholverslaving’. Het grootste deel van de jongeren drinkt stevig (10 tot 25 glazen per week), ongeveer 20% overschrijdt dit gebruik aanmerkelijk (Korf & Hoogenhout, 1989; De Bie & Dortmans, 1990; Thomeer-Bouwens et
al., 1996). Ongeveer 20% van de jongeren gebruikt zeer regelmatig harddrugs (heroïne
en cocaïne) (A. Heydendael et al., 1990). Dit gebruik betreft vooral de oudere zwerfjongeren (vanaf ongeveer 19 jaar). Intraveneus druggebruik komt in de groep (nog) zelden
voor, de meeste gebruikers snuiven of roken (Korf & Hoogenhout, 1989: De Bie &
Dortmans, 1990). Overigens vermelden onderzoekers ook dat het gebruik van harddrugs
mogelijk al vroeg begonnen is, gemiddeld rond het vijftiende, zestiende jaar.
Psychische gezondheid
De psychische gezondheid van thuisloze jongeren is zorgwekkend. Veel meer dan hun
leeftijdgenoten lijden zij onder gevoelens van stress en depressie (De Bie & Dortmans,
1990; Thomeer-Bouwens et al., 1996; Van Bommel et al., 1995). Opvallend en verontrustend is het feit dat de thuisloze jongeren, veel meer dan jongeren in de gemiddelde
D EE L B
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Tabel 9.4: Resultaten van Nederlands onderzoek naar de lichamelijke en psychische gezondheid van thuisloze
jongeren.

D EEL B

Bron

Korf & Hoogenhout
(1989)

De Bie & Dortmans
(1990)

Van Bommel et al.
(1995)

Onderzoeksgroep
-aantal personen
-onderzochte groep

n=137
Amsterdam

n=50
n= 108
Amsterdam, Project Verspreid over
Zwerfjongeren
Nederland

- meisjes : jongens
- gemiddelde leeftijd

79% : 21%
18, range 13-23

- steekproef

sneeuwbalmethode

n=150
Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag,
Utrecht Nijmegen;
diverse vindplaatsen
50% : 50%
M: 20 range 13-24
V: 18 range 13-24
a-select

- onderzoeksmethode interview
zelfrapportage
klachten

interview
zelfrapportage
klachten

- opmerkingen m.b.t.
- onderzoek

5 categorieën
onderscheiden, geen
vergelijkingsgroep

geen vergelijkingsgroep

Thomeer-Bouwens et al.
(1996)

88% : 12%
M: 21
V: 20
a-select

65% : 35%
M: 20 range 15-24
V: 18 range 15-23
a-select via instellingen
voor thuislozenzorg
interview incl.
interview incl.
SCL-90 en DIS
SCL-90, VOEG,
Cantril-ladder,
GHQ-8
mogelijk zijn in dit 2 vergelijkingsonderzoek jongeren groepen, resp.
met psychiatrische n = 1.170, n = 76;
problemen c.q
gegevens zijn in veel
verleden overgevallen in relatieve
vertegenwoordigd waarden
gepresenteerd

Ervaren gezondheid (%)
- goed
- matig
- slecht

57%
27%
16%

beneden de norm
vergeleken met
controlegroepen

Gezondheidsklachten ca. 50%

71%

hoog in vergelijking.
met controlegroepen

Ziekten en aandoeningen
(ICD-volgorde)
- infectieziekten
2%
- zenuwstelsel
2% hoofdpijn,
migraine
- ademhalingsstelsel 4%
- spijsverterings8%
- stelsel w.o.
- gebit
25% kiespijn
- huidziekten
2%
- ongevalsletsels
7%
- keel- neus- en
4% griep, verkouden
- ooraandoeningen
- medisch verleden
- w.o. traumata,
- infectieziekten,
-operaties etc.
- diverse aandoeningen
- a-specifieke symptomen
- slaapstoornissen
6%
- geslachtsziekten
8%

Frequenties
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9
17 hoofdpijn, migraine
18
20 maag-/buikklachten
9 kiespijn
7
9
16 griep, verkouden
8

21
11
19
2%
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vervolg Tabel 9.4:
Bron

Korf & Hoogenhout, De Bie & Dortmans
(1989)
(1990)

75% (‘angsten’)

Verslavingsziekten
- alcoholverslaving
- drugsverslaving

10%
20%

Onverzekerd

Thomeer-Bouwens et al.
(1996)

life time a maand b
14%
10%
11%
14%
11%
18%
12%
16%
8%
7%
58%
52%

Psychische aandoeningen
- schizofrenie
- depressie
- angststoornissen
- affectieve stoornis
- algemeen
- antisociale
- persoonlijkheids- stoornis
- psychische problemen

26%
18%

Van Bommel et al
(1995)

14%
50%

17%

10%

a) life time prevalentie.
b) prevalentie in de afgelopen maand.

populatie, te kampen hebben (gehad) met suïcidale gedachten (Thomeer-Bouwens et al.,
1996). Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Bijna de helft van hen is in het verleden
behandeld voor psychische problemen en mogelijk is het aandeel jonge thuislozen die in
zijn of haar leven geleden heeft aan enige psychische stoornis waaronder angsten, affectieve stoornissen, schizofrenie en depressies, groter dan 50% (Van Bommel et al, 1995).
De hoge scores op indicatoren voor psychisch onwelbevinden die bij de thuisloze jongeren worden gevonden, lijken in recent onderzoek echter meer samen te hangen met het
straatleven dan met het feit of zij in een eerder stadium behandeld zijn geweest voor psychische klachten (Thomeer-Bouwens et al., 1996)
Determinanten van de gezondheidstoestand
Sociaal-economisch en sociaal-cultureel nemen zwervende jongeren een zwakke positie
in. Hun lichamelijke en psychische gezondheid is kwetsbaar. Ook bij hen is er sprake
van zowel maatschappelijke als persoonlijke en relationele kwetsbaarheid. Op grond
van een aantal factoren dreigen zij de aansluiting met de samenleving te missen en is het
gevaar niet denkbeeldig dat zij terechtkomen in een herhaald uitstotingsproces.
In meerderheid hebben de thuisloze jongeren, evenals de volwassen thuislozen, een
laag opleidingsniveau. De jeugd- en schoolperiode wordt gekenmerkt door recidiverend
weglopen, veel spijbelen, al vroeg van school gaan en afbreken van de opleiding. In
recent onderzoek (Thomeer-Bouwens et al., 1996) werd gevonden dat voor twee derde
deel van de thuisloze jongeren de basisschool de hoogst voltooide opleiding is. Voor
32% van de jongens was dit speciaal onderwijs (meisjes 14,5%). Eventueel begonnen
vervolgopleidingen na de basisschool worden in veel gevallen voortijdig afgebroken.
Voor zover ze al gewerkt hebben betreft dat overwegend ongeschoold werk. Op grond
D EE L B
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van hun gebrekkige scholing en maatschappelijke achtergrond zijn hun kansen op de
arbeidsmarkt zeer beperkt. Ongeveer de helft van de jongeren ontvangt enige vorm van
uitkering, de overigen hebben voor het merendeel onwettige bronnen van inkomsten,
een kleine groep ontvangt geld van ouders of partner (De Bie & Dortmans, 1990; Korf
& Hoogenhout, 1989; Thomeer-Bouwens, 1996). Er is een bescheiden sekse-verschil:
jongens hebben iets vaker illegale bronnen van inkomsten.
De thuisloze jongeren komen voor een onevenredig groot deel uit de laagste sociaaleconomische klassen. Vaak komen zij uit sociaal zwakke en/of multiproblem gezinnen,
waar zij zich weinig gesteund en geborgen hebben gevoeld. Meer dan de helft van de
jongeren heeft een kinderbeschermingsverleden. Velen van hen zijn - soms meerdere
malen en op jonge leeftijd - opgenomen geweest in internaten; zij hebben een ruime
ervaring met de hulpverlening (Van der Ploeg, 1990; Korf & Hoogenhout, 1989; de Bie
& Dortmans, 1990; Gaemers & Hoogendam, 1990; Tavecchio et al., 1992; ThomeerBouwens et al., 1996).
Gebruik van voorzieningen
De jonge thuislozen maken een ruim gebruik van een breed scala van hulpverleningsinstanties zoals Jongeren Advies Centra, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de
RIAGG, consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD), crisisopvang en van specifieke welzijnsinstanties voor zwerfjongeren. De problemen die zij daarbij aangeven hebben echter meer te maken met directe (materiële) leefomstandigheden zoals geld, slaapplaats, dan dat zij hulp zoeken voor hun lichamelijke of psychische gezondheid. Het feit
dat het merendeel van de jongeren velerlei (vaak negatief ervaren) contacten met hulpverlenende instanties achter de rug heeft, vormt nú een drempel om hulp te zoeken. Een
groot deel van hen heeft geen huisarts en lang niet alle jongeren hebben een uitkering
(leeftijdskwestie). Ook dit vormt een drempel, naast het gegeven dat veel jongeren zich
niet (effectief) bekommeren om hun gezondheid: ook mèt gezondheidsklachten zoekt
slechts de helft van hen medische hulp en ongeveer een vijfde van de jongeren is nog
nooit bij een tandarts geweest (Korf & Hoogenhout, 1989). Van de aan harddrugs verslaafde jongeren heeft twee derde contact met de drugshulpverlening (De Bie & Dortmans, 1990).

D EEL B

Ontwikkelingen in de zorg
In de zorg voor thuisloze jongeren zijn vooral de sinds 1992 opererende T-Teams van
belang. Basisgedachte is het opzetten van een netwerk van organisaties die met de thuisloze jongeren te maken hebben, en het toepassen van een persoonlijke en een bijzonder
intensieve benadering. Dit alles met het doel de jongeren te begeleiden naar een stabiele
leefomgeving (Kocken et al, 1995). Problematisch in dit type hulpverlening is het feit
dat drugsverslaving en/of psychiatrische problematiek, agressiviteit/delicten en delictgevaarlijkheid, contra-indicaties zijn voor begeleiding (Kocken et al, 1995). Deze zeer
kwetsbare risicogroep is dus voor de hulpverlening zowel moeilijk bereikbaar én moeilijk behandelbaar.
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Toekomstige ontwikkelingen

Het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen betreffende het aantal thuislozen is een
hachelijke onderneming. In de eerste plaats ontbreken trendgegevens over de veronderstelde toename in het verleden: er is geen kwantitatief longitudinaal onderzoek verricht
waarin op landelijk niveau met behulp van een uniforme methode periodiek het aantal
thuislozen geschat is (cf. Federatie Opvang, 1996). Wel wordt door de Federatie Opvang
door de bij hen aangesloten instellingen voor dak- en thuislozen iedere aanmelding en de
redenen daartoe landelijk geregistreerd.
Het enige scenario-onderzoek onder thuislozen (PLOTT, Heydendael et al., 19881990) beperkte zich tot projecties over het te verwachten aantal thuislozen in de periode
1977-2000 en baseerde zich op ontwikkelingen in enkele macro-determinanten (zoals
het aantal alleenstaanden, het aantal werklozen, het aantal personen met psychische en
verslavingsproblemen en het aantal allochtonen in Nederland) die de kansen op thuisloosheid bepalen, onder constant houden van andere mogelijke bijdragende determinanten. Niet zeker is of deze determinanten nu nog even belangrijk zijn of dat andere determinanten naar voren zijn gekomen.
Ook schattingen van het totaal aantal thuislozen in de toekomst die zich zouden baseren op een samenvoeging van verwachtingen over afzonderlijke subcategorieën zijn
moeizaam, omdat deze niet eenduidig onder één algemeen aanvaarde noemer zijn te
brengen. Ook de onderverdeling in thuislozen, daklozen en marginaal gehuisvesten die
de Gezondheidsraad voorstelt (Gezondheidsraad, 1995), biedt daarbij nauwelijks houvast vanwege het feit dat deze groepen in de praktijk elkaar overlappen.
Wil men ook iets zeggen over de gezondheidstoestand van thuislozen in de toekomst
dan stuit men onder andere op het feit dat de combinaties van ziekten en aandoeningen
die zich onder hen voordoen, zó typerend voor thuislozen zijn, dat zij niet goed op basis
van algemene ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking,
te extrapoleren zijn (cf. Kocken et al., 1995). Daarnaast is de invloed van de gezondheidszorg en van voorzieningen voor maatschappelijke opvang op de gezondheidstoestand van thuislozen niet onderzocht, zodat weinig gezegd kan worden over het (eventuele veranderende) effect daarvan in de toekomst.
Ondanks dit voorbehoud zal toch worden getracht, uitgaande van een aantal aannames en constateringen, enkele mogelijke toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze aannames en constateringen zijn:
• naarmate de omvang van risicogroepen met een hogere kans op thuisloosheid, zoals
alleenstaanden, werklozen, mensen met psychische en/of verslavingsproblemen,
allochtonen en asielzoekers toeneemt, neemt het individuele risico op thuisloosheid toe;
• in de jaren negentig hebben zich maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan zoals
de toename van het aantal thuisloze jongeren en de al eerder ingezette reorganisaties
in de psychiatrische zorg, die tot nieuwe risicogroepen hebben geleid of de risico’s
vergroot hebben;
• er zijn behalve wellicht de verhoging van het algemene opleidingsniveau in de bevolking, weinig voorbeelden van afnemende risico’s op thuisloosheid;
• er is niets bekend van de effecten van de gezondheidszorg en de maatschappelijke
opvang op de gezondheidstoestand van thuislozen;
D EE L B
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• het ligt niet voor de hand dat de gezondheidstoestand van thuislozen in de toekomst
•

beter wordt, zeker niet als de determinanten van thuisloosheid en het voorzieningenniveau gelijk blijven;
hoewel de landelijke overheid de afgelopen jaren extra geld beschikbaar heeft
gesteld voor de maatschappelijke opvang, waaronder de zorg voor thuislozen valt, en
het aantal plaatsen in sociale pensions aanzienlijk is toegenomen (VWS, 1997), blijft
er een reëel gevaar dat de beschikbare financiën voor hulp aan thuislozen verminderen doordat de gemeenten zich garant moeten stellen voor de maatschappelijke
opvang (SGBO, 1996b; Algemene Rekenkamer, 1997).

Aantal thuislozen
Het enige onderzoek dat kwantitatieve uitspraken heeft gedaan over het verwachte aantal thuislozen in de toekomst is het PLOTT-onderzoek. Zowel een lage als een hoge
variant zijn indertijd uitgerekend. Volgens de lage variant stijgt het aantal thuislozen van
26.000 in 1989 naar 34.000 op dagbasis in het jaar 2000, een stijging van 30% in ruim
tien jaar. De hoge variant leidt uiteindelijk tot 34.000 thuisloze mensen in 1989 en tot
43.000 in het jaar 2000. Dit is een stijging van 26%. Ook in deze hoge variant is het
effect van een eventuele stijging van het aantal verslaafden en mensen met psychische
stoornissen in de bevolking en het effect van de veroudering van de thuislozenpopulatie
niet meegenomen. Als deze extra variabelen wel worden meegenomen, brengt dit het
verwachte aantal thuislozen in 2001 op 53.000 hetgeen een stijging is van 56% (zie Heydendael et al., PLOTT, deel II, 1990).
Op deze prognoses is op zich zinvolle kritiek gekomen van de Gezondheidsraad
(1995). De verwachte toename wordt te hoog geacht. Zoals de Gezondheidsraad aangeeft, kleven er problemen aan de kwantitatieve prognoses over het aantal thuislozen uit
het PLOTT-onderzoek, omdat de maatschappelijke omstandigheden en daarmee de risico’s op thuisloosheid gewijzigd zijn. Een bijstelling van de PLOTT-projecties zou dus
nuttig kunnen zijn.
Desalniettemin concludeerde ook de Gezondheidsraad - en dit is belangrijker dan een
discussie over de preciese kwantitatieve projecties - dat ‘er zich op dit moment in de
samenleving gelijktijdig ontwikkelingen voordoen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt,
in de sociale zekerheid en in de psychiatrische zorg die ieder voor zich en samen werken
ten detrimente van zwakke groepen in de samenleving. Men kan beredeneren dat zich
dan mogelijkerwijs op de middellange termijn een stijging van het aantal dak- en thuislozen zal voordoen’ (Gezondheidsraad, 1995). Hieraan kan toegevoegd worden dat deze
maatschappelijke ontwikkelingen niet van de laatste paar jaar dateren maar zich al langere tijd voordoen, en dat bijgevolg dus ook een stijging in het afgelopen decennium
beredeneerd kan worden (zie ook paragraaf 9.2).
Een tweede belangrijk conclusie van de Gezondheidsraad is dat in de opvangvoorzieningen de verblijfsduur is toegenomen en dat er in dat opzicht een capaciteitsprobleem
dreigt (zie ook Brouwers et al., 1989).

D EEL B

Toekomstige gezondheidstoestand
Hieronder wordt ingegaan op de vraag of de aantallen alcohol-, drugsverslaafde en psychisch gestoorde thuislozen, thuisloze jongeren en verzorgings- en verpleegbehoeftige
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thuislozen binnen het totaal aantal thuislozen sneller of langzamer zullen groeien dan het
totale aantal thuislozen.
Alcoholverslaving verhoogt de kans om thuisloos te worden. Er zijn echter geen epidemiologische trendgegevens over het aantal alcohol- en drugverslaafden in de algemene bevolking waarop een toekomstprojectie gebaseerd kan worden. Wel zijn er trendgegevens over het aantal verslaafden dat in verband met hun verslaving wordt opgenomen
of een beroep doet op de ambulante verslavingszorg. In de algemene bevolking blijkt dat
in de loop van de periode 1988 tot 1995 het aantal én het aandeel mannen dat in verband
met alcoholproblematiek een beroep op de zorg doet, te zijn afgenomen, terwijl dat voor
vrouwen is toegenomen (zie thema-rapport I, deel B2, hoofdstuk 5.5). Het percentage
personen in de volwassen bevolking dat bovenmatig drinkt, lijkt in ieder geval niet te
zijn toegenomen. Dat ligt echter anders bij jongeren: het percentage jongeren dat bovenmatig drinkt, blijkt sinds 1984 sterk te zijn toegenomen, (zie thema-rapport I, deel B3,
hoofdstuk 2.1.3).
Uitgaande van een prevalentie van 30% alcoholverslaafden onder de huidige thuislozen, kan misschien een dalend percentage in de toekomst verwacht worden. Hoe dit zal
uitwerken op het absolute aantal alcoholverslaafde thuislozen is, gezien de aanname van
een algemene stijging van het aantal thuislozen, niet te zeggen. Verwacht wordt wel dat
alcoholproblematiek een fors probleem zal (blijven) vormen voor de opvanginstellingen
en voor de ambulante en klinische zorg. Naast de directe alcohol-problematiek en combinaties van alcohol- en andere gezondheidsproblemen zal de hulpverlening bovendien
vermoedelijk in toenemende mate geconfronteerd worden met de eerder genoemde ‘naijleffecten’ van excessief alcoholgebruik - met name wat betreft de verzorgings- en verpleegbehoefte van (alcoholverslaafde) thuislozen.
De drugsverslaafde thuislozen vormen, zeker binnen de categorie 20 tot 35 jaar, een
bijzonder zorgwekkende categorie. Circa 20% van de huidige thuislozen is drugsverslaafd. Voor de algemene drugsproblematiek in de Nederlandse bevolking geldt dat het
aantal opnamen in de algemene psychiatrische ziekenhuizen en verslavingsklinieken
tezamen sinds eind jaren tachtig is verdubbeld en in de ambulante verslavingszorg met
circa de helft is toegenomen. Eén van de redenen voor de toename van drugsopnamen is
de veroudering van de drugsgebruikende populatie en de daarmee gepaard gaande toegenomen morbiditeit en zorgbehoefte (zie thema-rapport I, deel B2, hoofdstuk 5.5). In
aanmerking genomen dat het aantal thuislozen én het drugsgebruik onder hen toeneemt
(Gezondheidsraad, 1995) en dat onder de huidige en recente cohorten thuisloze jongeren
al sprake is van een aanzienlijk en toenemend drugsgebruik, kan gesteld worden dat de
druk op de gezondheidsvoorzieningen voor thuislozen in verband met drugsproblematiek meer dan evenredig zal toenemen. Als deze stijging ook het intraveneuze druggebruik betreft moet ook rekening gehouden worden met een verhoogd aantal infectieziekten zoals AIDS, TBC, hepatitis en SOA (Kocken et al., 1995). In hoeverre de recent in
Amsterdam (Van Brussel, 1996) gesignaleerde vermindering van het aantal harddrugsgebruikers landelijk doorzet, valt op dit moment niet te zeggen.
Het percentage psychisch gestoorden onder de thuislozen ligt thans rond de 30 tot
40% (Heydendael et al., PLOTT, 1990; NRV, 1993; NcVg, 1993). In vergelijking met de
jaren zestig - Heydendael en Mullink (1969) kwamen via empirisch onderzoek tot circa
12,5% - is dit een forse toename, al is er sprake een betere diagnostiek van psychiaD EE L B
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trische stoornissen en van een (onbekende) toename van psychische stoornissen binnen
de bevolking.
Met de toename van het aantal thuislozen zal het aantal psychisch gestoorden onder
de thuislozen vermoedelijk overeenkomstig stijgen. Of ook hun relatieve aandeel in de
thuislozenpopulatie verder zal stijgen is moeilijk te voorzien. Dit is mede afhankelijk
van de ontwikkelingen uit andere instroom-kanalen. Voor de voorzieningen betekent de
categorie psychisch gestoorde thuislozen een zeer zware en bijzondere belasting, die de toekomstverwachtingen in aanmerking genomen - dus zeker niet zal afnemen. Zowel
de RIBW-en als de thuislozenzorg kampen met toenemende wachtlijsten, waarbij die
van de RIBW vanwege hun indicatie-criteria veruit de langste zijn. De RIBW-en nemen
de meer redzame en stabielere mensen op en de thuislozenzorg de minst redzame.
Het aantal thuisloze jongeren wordt geschat op 3.500-7.000, afhankelijk van de
omschrijving en leeftijdsgrenzen. Er is sprake van een relatief snelle groei (De Bie &
Dortmans, 1990; cf Kocken et al., 1995). Aangenomen mag worden dat deze subcategorie voor het belangrijkste deel van de toename van het aantal thuislozen verantwoordelijk is. Het aantal jongeren met meervoudige problematiek blijkt steeds meer toe te
nemen (NRV, 1993; cf. Kocken et al., 1995), ook de thuisloze jongeren behoren tot deze
categorie. Aangenomen wordt dat hoe langer de zwerfduur van jongeren is, hoe slechter
hun gezondheidstoestand zal worden. Deze veronderstelling is onder meer gestoeld op
de situatie onder de oudere thuislozen (Heydendael et al., 1990) en wordt thans nader
onderzocht door Roorda-Honée (1996-1997).
Tenslotte wordt een toename verwacht van de verzorgings- en verpleegbehoeftige
thuislozen. In het laatste landelijke onderzoek in thuislozeninstellingen over gegevens
van 1972-1986 (Nuy & Heydendael, 1986) is geconcludeerd dat van de bewoners van
60 jaar en ouder 23% verzorgingsbehoeftig en 7,6% verpleegbehoeftig was (volgens
destijds geldend normen). Op de totale populatie thuislozen wordt het aantal verpleegen zorgbehoeftigen thans geschat op 10% (Loonstra, 1992). De veronderstelling is dat
sinds 1986 het aantal verpleeg- en verzorgingsbehoeftige oudere thuislozen is toegenomen en dat dit aantal in de toekomst nog verder zal toenemen (onderzoek in voorbereiding, Heydendael et al., 1997).

9.7

De betekenis voor het beleid

D EEL B

Beleidsvoorbereiding
Aanknopingspunten voor beleid liggen op drie terreinen: preventie van thuisloosheid
door het verminderen van algemene, ongunstige maatschappelijke omstandigheden die
de risico’s op thuisloosheid doen toenemen, de vroegsignalering van personen die thuisloos dreigen te worden zodat de periode van thuisloosheid zo kort mogelijk wordt
gehouden, en de hulpverlening aan (langdurig) thuislozen. Voor het algemene beleid
wordt verwezen naar deel A.
Het blijkt dat binnen de risicogroepen en de populatie dak- en thuislozen verschuivingen optreden door de snelle groei van het aantal thuisloze jongeren, het vergrote aandeel drugsverslaafden, de vergrijzing onder de cliëntenpopulatie van opvangvoorzieningnen en door de komst van nieuwe groepen zoals illegalen en asielzoekers.
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Achterblijvende deskundigheid van hulpverleners, maar ook gebrekkige samenhang tussen verschillende hulpverleningssectoren maken dat er slechts ten dele op nieuw ontstane problematiek kan worden ingespeeld. De complexiteit van de dak- en thuislozenpopulatie vereist op zich al een constant alerte en flexibele hulpverlening. Nieuwe
problemen vragen om een nieuwe attitude van de zorg. Algemeen is de roep om meer
preventieve en outreachende vormen van hulpverlening. Gesignaleerd wordt dat de zorg
te weinig op risicogroepen en dak- en thuislozen afstapt, waardoor de instroom in de
dak- en thuislozenpopulatie wordt bevorderd en de uitstroom wordt belemmerd (cf.
Kocken et al, 1995).
De psychische gezondheid van de jonge thuislozen is zorgwekkend. Op indicatoren
voor psychopathologie scoren zij hoog, veel hoger dan de gemiddelde Nederlandse jongere. Wij pleiten voor het ontwikkelen van goed doordachte zorgprogramma’s voor de specifieke categorie thuisloze jongeren die kampen met ernstige meervoudige problemen.
Preventie en behandeling van met tuberculose besmette thuislozen verdient ondanks de stabilisatie van de het aantal tuberculosegevallen - blijvende aandacht. Deze
infectieziekte is moeilijk te behandelen onder thuislozen: hun ongeregelde leefwijze,
therapie-ontrouw en vermijdende attitude ten aanzien van de gezondheidszorg in het
algemeen, rechtvaardigt extra zorg - zo mogelijk in aangepaste zorgprojecten (Maatschappelijk Centrum Utrecht, 1996).
Binnen de beschermde woonvormen en voor andere voorzieningen (onder andere
voor begeleid wonen van thuislozen) bestaan wachtlijsten. Uitbreiding van zorg is hier
nodig. Daarnaast dient gezocht naar mogelijkheden om de instroom te verminderen en
de uitstroom te versnellen (SGBO, 1996b).
Binnen de reguliere verzorgings- en verpleeghuiszorg zijn de adequate mogelijkheden om zorgbehoeftige thuislozen op te nemen onvoldoende aanwezig. De gezondheidszorg voor thuislozen, zoals deze momenteel binnen sociaal-medische spreekuren, verpleeghuisbedden en ziekenboegen aan thuislozen voorziet in een behoefte verdient
verdere uitbreiding. Uitkomsten uit evaluatie-onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre en op welke wijze deze voorzieningen uitbreiding behoeven.
Informatievoorziening
Er zijn vele lacunes in de kennis over de gezondheidstoestand van thuislozen en de
determinanten daarvan gesignaleerd. Behalve onderzoek van de Federatie Opvang, die
onderzoek doet naar de spreiding van voorzieningen, monitoring en registratie en kwaliteit van zorg, bestaan er geen onderzoeksprogramma’s. Wel bestaat er een landelijk
onderzoekersoverleg ‘Dak- en thuislozen’, lopen er een aantal promotie onderzoeken, en
hebben enkele gemeenten een eigen onderzoeksprogramma dat soms wordt ondersteund
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG/SGBO).
Nader onderzoek - longitudinaal epidemiologisch onderzoek en registratie-onderzoek gecombineerd met sociaal-wetenschappelijk onderzoek- zal noodzakelijk zijn om
de huidige lacunes in de gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van thuislozen aan te vullen. Hieronder worden enkele bijzondere aandachtspunten voor nader
onderzoek genoemd, namelijk:
• Longitudinaal onderzoek, expliciet gericht op aard en omvang van lichamelijke en
psychische multiproblematiek van thuislozen en thuisloze jongeren is gewenst.
D EE L B
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• Onderzoek naar de effecten van de gezondheidszorg op de thuislozen, zoals sociaal-

•

•
•

medische spreekuren, ziekenboegen en verpleegafdelingen en die van de geestelijke
gezondheidszorg, zal moeten uitwijzen of dit effect zo groot is dat behalve het
voorkómen van verslechtering van de gezondheidstoestand de kwaliteit van de
gezondheid van de populatie thuislozen als geheel verbeterd wordt door deze zorg.
Onderzoek ten behoeve van vroegsignalering, screening, volgen en eventueel te
nemen preventieve maatregelen van en voor risico lopende jeugdigen (bijvoorbeeld
vroegtijdige schoolverlaters, spijbelaars, cliënten van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening zoals Kinderbescherming, Voogdijraden, Instellingen voor residentiële zorg,
kinderpolitie et cetera).
Evaluatie onderzoek naar de effecten van jeugdhulpverlening;
Retro- en prospectief onderzoek naar processen die samenhangen met thuisloosheid
(‘carrière onderzoek’).
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GEOGRAFISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

J.A.M. van Oers, H.T. Kroesbergen, B.P.M. Bloemberg, R. da Costa Senior, S.A.
Reijneveld

10.1 Inleiding
Inzicht in geografische gezondheidsverschillen is zowel beleidsmatig als wetenschappelijk gezien belangrijk. Beleidsmatig kan het richting geven aan een beleid om dergelijke
verschillen te reduceren, of te compenseren met extra zorg. Vanuit wetenschappelijk
oogpunt kan onderzoek naar deze verschillen leiden tot kennis over de oorzaken ervan,
en daarmee de basis vormen voor beleid (Mackenbach et al., 1992; van Oers, 1993;
Reijneveld, 1995c).
Vraagstelling
In dit literatuuroverzicht zal ingegaan worden op de aard en omvang van de geografische gezondheidsverschillen in Nederland, de trends daarin in de afgelopen 10 tot 15
jaar, de achtergronden van deze gezondheidsverschillen, en verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen; ten slotte wordt ingegaan op de betekenis van de bevindingen
voor het beleid.
Aanpak
Voor de beantwoording van de vraagstelling is in belangrijke mate gezocht in literatuurbestanden die tevens de Nederlandse ‘grijze literatuur’ op dit terrein ontsluiten: VWS,
VROM, GG & GD Amsterdam, GGD Rotterdam en omstreken, GGD Den Haag, GG &
GD Utrecht, NcGv/Trimbos Instituut, NIVEL, EUR-Documentatiecentrum SEGV,
Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), Grijze Literatuur In Nederland (GLIN), SWIDOC-SWL, NIAD-ADONIS, Online contents, Medline. Gezocht is vanaf 1980, incidenteel is verder in de tijd terug gezocht.
Afbakening
Bij het beschrijven van de resultaten wordt uitgegaan van drie geografische invalshoeken. Elk van deze invalshoeken kan van belang zijn vanuit het oogpunt van beleid en
wetenschap, hoewel de nadruk bij elk van de geografische invalshoeken anders ligt.
• GGD-regio/provincies/COROP-gebied (regionale verschillen)
Nederland is ingedeeld in 57 GGD-regio’s die, op enkele grootstedelijke gemeentelijke diensten na, werken ten behoeve van meerdere gemeenten. GGD-en hebben de
wettelijke taak binnen hun regio de gezondheid in beeld te brengen en preventieve
gezondheidszorg vorm te geven (WCPV, 1990). Daarnaast bevat de literatuur
beschrijvingen gebaseerd op de COROP-indeling (COmmissie Regionaal OnderzoekProgramma). Deze indeling omvat 40 regio’s, elk met een populatie-omvang
van circa 360.000 inwoners en met één of enkele grote steden. De COROP-indeling
D EE L B
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overlapt ten dele met de indeling naar GGD-regio’s. Ook literatuur gebaseerd op de
provinciale indeling is betrokken in de rapportage.
• Urbanisatiegraad (verschillen tussen stad en platteland)
Bij indeling naar urbanisatiegraad wordt in de literatuur veelal de indeling van
gemeenten naar zogenaamde A, B en C-gemeenten gehanteerd (CBS, 1983). Agemeenten zijn plattelandsgemeenten, gekenmerkt door een overwegend agrarische
beroepsbevolking. B-gemeenten zijn verstedelijkte plattelandsgemeenten met minder dan 20% mannelijke agrarische beroepsbevolking. C-gemeenten hebben een stedelijk karakter waarbij een onderverdeling gemaakt kan worden naar het aantal
inwoners in kleine, middelgrote en grote steden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van andere methoden voor het bepalen van de urbanisatiegraad van een regio: het
aantal inwoners per vierkante kilometer (Hoogendoorn, 1983) dan wel het percentage van de bevolking wonend in steden met meer dan 100.000 respectievelijk 50.000100.000 inwoners (Mackenbach et al., 1990a). Sinds 1994 hanteert het CBS een
indeling naar omgevingsadressendichtheid. Er zijn nog nauwelijks gegevens over
gezondheidsverschillen naar deze nieuwe indeling beschikbaar.
• Stadsbuurten (intra-urbane verschillen)
Stedelijk beleid richt zich steeds meer op specifieke delen binnen de stad. Stadsbuurten zijn (vaak de kleinste) administratieve eenheden binnen een stad. Buurten vormen vaak een in sociaal-economisch opzicht relatief homogeen gebied, herkenbaar
voor bewoners en lokaal politiek bestuur. Veelal is de buurt de kleinste geografische
eenheid waarop gezondheidsinformatie beschikbaar is (van Oers, 1993).
Enige overlap tussen de gekozen geografische indelingen is niet te vermijden. Resultaten die beschreven worden onder de noemer ‘regionale verschillen’ kunnen soms ook
ondergebracht worden onder de noemer ‘verschillen tussen stad en platteland’. In de
literatuurrapportage.
De nadruk ligt op het vóórkomen van grotere, systematische verschillen. Verschillen
die optreden bij één of slechts enkele regio’s of buurten en/of ten aanzien van slechts één
ziekte of aandoening zijn niet in de rapportage meegenomen. Voor zover er over gerapporteerd is zal nagegaan worden of kenmerken van individuen, zoals leeftijd, geslacht,
etniciteit, sociaal economische status, positie op de arbeidsmarkt en burgerlijke staat, de
verschillen tussen gebieden kunnen verklaren.

10.2 Omvang van geografische gezondheidsverschillen
Verschillen op regionaal niveau

D EEL B

Ziekten en aandoeningen
De morbiditeit per patiënt waarmee huisartsen worden geconfronteerd is niet voor alle
provincies gelijk. Per 3 maanden per 1.000 patiënten neemt deze toe van 429 in de regio
Noord (de drie noordelijke provincies), naar 443 in de regio Midden en naar 496 in de
regio Zuid (de provincies Noord-Brabant en Limburg). Personen in de regio Zuid rap-

268

RIVM VTV

II GEO G RA FI SCH E G E Z O N D H E I D SV E RSCH I L L E N 1 0

porteren relatief veel aandoeningen aan het bewegingsapparaat, maag-darmkanaal en
ademhalingsorganen. Ook sociale problemen worden hier meer gerapporteerd. In de drie
noordelijke provincies worden relatief veel aandoeningen aan het hartvaatstelsel en psychische aandoeningen aan de huisarts gerapporteerd (Van der Velden et al., 1991).
Regio’s met van oudsher veel tabaksverwerkende industrie (in Noord-Brabant en
Limburg) laten tussen 1960 en 1991 een verhoogde incidentie van longkanker bij mannen zien; bij vrouwen zijn dergelijke verschillen niet aantoonbaar tot 1986; daarna is de
incidentie van longkanker ook bij vrouwen verhoogd (Heijnen et al., 1994; JanssenHeijnen et al, 1996). De auteurs verklaren dit uit het feit dat mannen werkzaam in de
tabaksindustrie in het verleden iedere week sigaren en sigaretten mee naar huis kregen.
Ervaren gezondheid
In de provincies Zeeland en Limburg is het percentage personen dat de gezondheid als
minder dan goed beoordeelt, relatief hoog. In de provincie Utrecht ligt dit cijfer beneden
het landelijk gemiddeld. CBS-gezondheidsenquêtes laten een relatief gunstige positie
zien van de noordelijke provincies (Frenken, 1990; Van Baal, 1997a).
Bij een vergelijking van 25 gezondheidsregio’s (volgens een indeling van 1981) op het
aantal geuite, vaker voorkomende gezondheidsklachten (VOEG) en het persoonlijk oordeel over de algemene gezondheidstoestand onderscheiden inwoners van Zuid-Limburg
zich in ongunstige zin, na correctie voor leeftijd en geslacht. In gunstige zin onderscheiden
zich de inwoners van de regio’s Kop van Noord-Holland en Den Bosch en in mindere mate
de regio’s Eindhoven en Nijmegen, na correctie voor leeftijd en geslacht. In de gezondheidsregio’s Amsterdam en Utrecht is de ervaren gezondheid ongunstiger dan in andere
regio’s (Van Sonsbeek, 1987). In de periode 1992-1995 onderscheiden op de VOEG-score
de GGD-regio’s in Zuid-Limburg zich nog steeds in ongunstige zin en de regio’s in de kop
van Noord-Holland en Den Bosch nog steeds in gunstige zin (Van Baal, 1997b).
Bij een vergelijking van resultaten van afzonderlijke GGD-gezondheidsenquêtes bleken, na correctie voor leeftijd, verschillen in ervaren gezondheid te bestaan tussen GGDregio’s. Mannen in de regio’s Enschede, Friese Wouden, Helmond, Noord-Limburg,
Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe en vrouwen in de regio’s Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Helmond, Noord-Limburg, Veluwe-vallei, Zaanstreek/Waterland en
Zuidoost-Drenthe beoordelen hun eigen gezondheid vaker als minder dan goed in vergelijking met de rest van Nederland (van den Hoogen en van den Broek, 1996). Het percentage personen dat de gezondheid minder dan goed ervaart is in de periode 1992-1995
in de CBS-gezondheidsenquêtes significant ongunstiger geweest in de GGD-regio’s
Rivierenland, Rotterdam en omstreken, Dordrecht, Stadsgewest Breda, Oostelijk ZuidLimburg en Westelijke Mijnstreek (Van Baal, 1997b) (zie figuur 10.1).
Langdurige somatische aandoeningen en beperkingen
Op provinciaal niveau bestaan duidelijke verschillen in het vóórkomen van langdurige
aandoeningen. Het naar leeftijd en geslacht gestandaardiseerde cijfer berekend over het
begin van de jaren tachtig is verlaagd in Zuid-Holland en Noord-Brabant en verhoogd in
de provincie Utrecht (Mackenbach, 1992). Over de periode 1992-1995 is in de provincie
Limburg een gemiddeld hoger aantal langdurige aandoeningen per persoon gevonden
(Van Baal, 1997a).
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Figuur 10.1: Percentage personen met een
‘minder goede’ ervaren gezondheid per
GGD-regio (Bron: Van Baal, 1997b) a
a) ‘minder dan goed’ betreft de categorieën: gaat wel; soms
goed en soms slecht; slecht.

Inwoners van de provincie Groningen rapporteren relatief veel langdurige beperkingen
(Van Sonsbeek, 1987). Langdurige aandoeningen komen meer voor in een gebied dat
loopt van Kennemerland via Amsterdam, ‘t Gooi, Utrecht naar Arnhem en de Achterhoek, ook na correctie voor leeftijd en geslacht (Van Sonsbeek, 1987). In de provincie
Utrecht is voor de periode 1992-1995 nog steeds een hoger percentage personen met
langdurige beperkingen gevonden (Van Baal, 1997a).
Psychische problematiek
De zelf gerapporteerde mate van gespannenheid is in de regio Nijmegen en omstreken
hoger dan in enkele minder verstedelijkte regio’s in Noord-Holland en Noord-Brabant
(Van Loon, 1992). De prevalentie van psychische problematiek, zoals gemeten met de
GHQ-12, varieert in gezondheidsenquêtes uitgevoerd door 16 GGD-en sinds 1990 van
19% (GGD regio Twente) tot 34% (GGD regio Den Haag). Een score van 30% of hoger
komt voor in de regio’s Delfland, Helmond, Den Haag, Groningen en Amsterdam (Vermande en Bijl, 1995; Reijneveld, 1994a). Hierbij is niet gecorrigeerd voor verschil in
leeftijdsopbouw.
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Zorggebruik
De continue gezondheidsenquête van het CBS laat in de jaren tachtig in de noordelijke
provincies minder zorggebruik (bezoek aan huisarts, specialist, tandarts en medicijngebruik) zien dan in de rest van Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Met
name het contact met de specialist en de tandarts is laag in het Noorden. In de provincies
Utrecht en Noord-Holland is de contactfrequentie met specialist of tandarts juist hoog,
ook wanneer de grote steden buiten beschouwing worden gelaten (Frenken, 1986; 1990;
1993; Van Baal, 1997a).
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Het aantal opnamen in algemene ziekenhuizen vanwege een aandoening gerelateerd aan
alcoholmisbruik loopt in 1994 uiteen van 9 per 100.000 inwoners in de regio Delft tot 57
per 100.000 inwoners in de regio ‘t Gooi. Een hoog aantal opnamen in algemene ziekenhuizen met als hoofddiagnose drugsmisbruik is te zien in Amsterdam (7 per 100.000
inwoners) en Noord-Limburg (8 per 100.000 inwoners); in het noorden van het land
komt een relatief lage opnamefrequentie voor (De Zwart & Mensink, 1996). De registratie van aan alcohol en drugs gerelateerde aandoeningen is over het algemeen echter weinig betrouwbaar.
Het naar leeftijd gestandaardiseerde percentage gescreende vrouwen op baarmoederhalskanker varieert per GGD-regio: van 31% in Gooi- en Vechtstreek tot 55% in Eemland en Geldrop-Valkenswaard (Van den Hoogen & Van den Broek, 1996).
Sterfte en levensverwachting
Zowel tussen provincies, COROP-regio’s als tussen GGD-regio’s worden verschillen in
sterfte gevonden. De naar leeftijd gestandaardiseerde totale sterfte per provincie over de
periode 1985-1989 en de periode 1990-1994 is weergegeven in tabel 10.1. In deze hele
periode hebben de provincies Zeeland en Flevoland de laagste sterftecijfers en de provincie Limburg de hoogste. Daarnaast is in de periode 1990-1994 bij de mannen in ZuidHolland en bij de vrouwen in Friesland de sterfte laag (Bloemberg et al.,1992; 1996).
Op COROP-niveau is onderzoek verschenen over de gemiddelde levensverwachting
in de periode 1972-1984. Een relatief lage levensverwachting wordt vooral gevonden in
Zuid-Nederland, Twente, Oost-Groningen, Amsterdam en Rotterdam, zowel voor de
vrouwen als voor de mannen. De hoogste levensverwachting wordt in die periode
gevonden in gebieden in Zuidwest-Nederland, Noord-Nederland, Flevoland, Delft en
Westland. De vier grote steden worden in de hele periode gekenmerkt door een lage
levensverwachting (Van Poppel, 1988).
Tabel 10.1: Sterfte per 1.000 personen per jaar (Bron: Gegevens CBS-Doodsoorzakenstatistiek; Bloemberg
et al., 1992 en gegevens bewerkt door RIVM). a,b
Mannen
1985-1989
1990-1994

Vrouwen
1985-1989
1990-1994

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland

9,13 (6)
8,76 (10)
8,87 (9)
9,41 (2)
9,16 (5)
8,93 (8)
9,18 (4)
8,96 (7)
8,06 (11)
9,22 (3)
9,96 (1)
7,93 (12)

8,99
8,82
9,00
9,23
9,12
8,89
9,02
8,74
7,73
9,10
9,61
8,78

7,96 (5)
7,88 (6/7)
7,85 (8)
8,14 (3)
8,04 (4)
7,65 (10)
7,88 (6/7)
7,69 (9)
7,56 (11)
8,20 (2)
8,38 (1)
7,23 (12)

8,51 (6)
8,15 (11)
8,32 (8)
8,72 (2)
8,58 (4)
8,37 (7)
8,52 (5)
8,20 (9)
7,59 (12)
8,65 (3)
8,93 (1)
8,17 (10)

Totaal Nederland

9,10

8,97

7,91

8,44

(7)
(9)
(6)
(2)
(3)
(8)
(5)
(11)
(12)
(4)
(1)
(10)

a) leeftijdgestandaardiseerde incidentie rates.
b) tussen haakjes rangorde van hoge naar lage sterfte.
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Figuur 10.2: Levensverwachting per GGD-regio, 1990-1994 (Bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM).

Ten aanzien van levensverwachting blijken zich ook tussen GGD-regio’ verschillen te
bestaan. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wordt de hoogste levensverwachting
over de periode 1990-1994 vooral geconstateerd in de zuid-westelijke regio’s en de
laagste levensverwachting in de oostelijke en zuid-oostelijke regio’s en zuid-Nederland
(zie figuur 10.2).

D EEL B

Doodsoorzaakspecifieke sterfte
De verhoogde sterfte die op provinciaal niveau werd gevonden in het zuiden van het
land is grotendeels toe te schrijven aan een verhoogde sterfte aan hart- en vaatziekten.
De verlaagde sterfte in Zeeland wordt veroorzaakt door een lagere sterfte aan zowel
hart- en vaatziekten als longkanker. In het noorden van het land heerste een ten dele
ander patroon van doodsoorzaakspecifieke sterfte: de sterfte aan ischemische hartziekten is hier juist sterk verhoogd. Alleen dankzij de verlaagde sterfte aan longkanker is de
totale sterfte ongeveer gelijk aan of iets onder het landelijk gemiddelde (Mackenbach et
al., 1992). Van het totaal aantal overledenen aan AIDS overleed, naar provincie uitgesplitst, 56% in Noord-Holland, 19% in Zuid-Holland, 6% in Gelderland en in ieder van
de overige provincies minder dan 5% (Bindels et al., 1994; Hoogenboezem, 1995).
Op COROP-niveau is gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen doodsoorzaakprofielen aan de hand van naar leeftijd en geslacht gestandaardiseerde sterftecijfers
voor de tien meest voorkomende doodsoorzaken (Mackenbach et al., 1990a). Vier grote
clusters kunnen worden onderscheiden.
Het cluster ‘noord’ omvat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe inclusief
overig Zeeland. Dit cluster onderscheidt zich door een veelal hoge sterfte aan maagkan-
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ker en verkeersongevallen en een lage sterfte aan longkanker, influenza/pneumonie,
CARA, overige ongevallen en slecht omschreven oorzaken.
Het cluster ‘oost’ omvat een aantal regio’s in Overijssel en Gelderland, aangevuld met
Noordoost Noord-Brabant en Midden Limburg. Dit cluster onderscheidt zich veel minder
van het landelijk gemiddelde en wordt slechts gekenmerkt door een veelal hoge sterfte aan
verkeersongevallen en een lage sterfte aan borstkanker en slecht omschreven oorzaken.
Het cluster ‘zuid-oost’ omvat Twente, de agglomeraties Arnhem en Nijmegen, de
meeste regio’s in Noord-Brabant en Limburg, de kop van Noord-Holland en Alkmaar en
omstreken. Dit cluster onderscheidt zich vooral doordat voor vrijwel alle doodsoorzaken
de sterfte hoger is dan het landelijk gemiddelde; meer in het bijzonder voor maagkanker,
ischemische hartziekte en artherosclerose.
Het cluster ‘west’ valt vrijwel samen met de randstad, exclusief Groot Amsterdam. Dit
cluster wordt gekenmerkt door een veelal lagere sterfte dan het landelijk gemiddelde
voor ischemische hartziekte en verkeersongevallen en een hogere sterfte aan longkanker.
Naast de vier grote clusters zijn er twee kleinere clusters: Zuidelijke IJsselmeerpolders met de laagste sterftecijfers van Nederland, en het cluster ‘Groot Amsterdam en
Zeeuws Vlaanderen’ met een veel hogere sterfte aan slecht omschreven oorzaken.
Analyse op het niveau van GGD-regio’s laat duidelijke verschillen per regio zien. Ten
aanzien van sterfte aan de bloedsomlooporganen bevinden de GGD-regio’s met een verhoogde sterfte aan hart- en vaatziekten zich vooral aan de periferie van Nederland: in het
noorden, langs de Duitse grens, in het oosten (Twente) en in het zuiden (zie figuur 10.3).
De sterfte aan longkanker bij mannen is voornamelijk in Limburg en Noord-Brabant
verhoogd, bij vrouwen voornamelijk in de randstad en in Flevoland (zie figuur 10.4).
Sterfte aan baarmoederhalskanker komt meer voor in de GGD-regio’s met een grote
stad (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven, Groningen)
(Bloemberg et al., 1992). Gebieden met een verhoogde perinatale of zuigelingensterfte
worden in verschillende landsdelen aangetroffen. De sterfte aan verkeersongevallen vertoont grote regionale variatie. Eerdere analyses lieten zien dat er sprake is van verhoogde sterfte in een aantal plattelandsgebieden in het noorden, oosten en zuid-oosten van het
land (Mackenbach et al., 1992). Voor alle categorieën weggebruikers met uitzondering
van voetgangers worden significante regionale verschillen gevonden (van Beeck et al.,
1990).

Verschillen tussen stad en platteland
Ziekten en aandoeningen
De CBS-gezondheidsenquêtes uit de jaren tachtig en negentig geven aan dat de gezondheidstoestand van de bevolking in de grote steden, met uitzondering van Den Haag, relatief ongunstig is (Frenken, 1990; Van Baal, 1997a). Uit onderzoek blijkt dat dit beeld
enige nuancering verdient. De totale morbiditeit per 3 maanden per 1.000 patiënten
zoals gepresenteerd aan de huisarts (in 1987-1988) is het hoogst (503) in steden met
meer dan 50.000 inwoners exclusief Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, gevolgd door
verstedelijkte plattelandsgemeenten (462), de drie grootste steden (433) en tenslotte de
plattelandsgemeenten (421). De incidentie van sociale en endocriene/metabole probleD EE L B
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Figuur 10. 3: Sterfte aan hart- en vaatziekten (CMF) per GGD-regio, 1990-1994 (Bron: CBSDoodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM). a,b
a) CMF: comparative mortality figure. Dit is de verhouding tussen de sterfte in GGD-regio ‘x’ en die in de totale bevolking
in Nederland, gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen (directe standaardisatie).
b) ICD 9: code 390-459.
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Figuur 10.4: Sterfte aan longkanker (CMF) per GGD-regio, 1990-1994 (Bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM). a,b
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a) CMF: comparative mortality figure. Dit is de verhouding tussen de sterfte in GGD-regio ‘x’ en die in de totale bevolking
in Nederland, gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen (directe standaardisatie).
b) ICD 9: code 162 (inclusief trachea en bronchus kanker).
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matiek neemt toe bij toenemende verstedelijking. Verder valt de relatief lage incidentie
op in plattelandsgebieden bij de diagnosecategorieën algemene, psychische en ademhalingsaandoeningen, en in de grote steden bij problemen aan ogen en bewegingsapparaat.
In verstedelijkte gebieden (meer dan 50.000 inwoners) is de incidentie hoog van de diagnosecategorieën maag-darmkanaal, hartvaatstelsel, ademhalingsorganen en bloed (Van
der Velden et al., 1991).
Uit de Nederlandse kankerregistratie (1989-1991) blijkt dat in verstedelijkte gebieden een hogere kankerincidentie gevonden wordt dan in plattelandsgebieden. Dit geldt
voor mannen voor het Kaposi’s sarcoom, mesothelioom, leverkanker en de ziekte van
Hodgkin en voor vrouwen voor kanker aan slokdarm, strottehoofd, long en baarmoederhals. Bij zowel mannen als vrouwen komt kanker aan mond/pharynx in steden meer
voor dan op het platteland (Schouten et al., 1996).
Ervaren gezondheid
In de jaren tachtig is steeds het beeld gevonden dat de bevolking in grote steden, met uitzondering van Den Haag, een relatief slechtere ervaren gezondheid rapporteert dan in
overig Nederland (Frenken, 1990). Voor de periode 1992-1995 wordt in de CBS-gezondheidsenquêtes in de vier grootste steden alleen in Rotterdam nog een significant slechtere
ervaren gezondheid gevonden (Van Baal, 1997a). De CBS-gezondheidsenquêtes zijn
geanalyseerd naar urbanisatiegraad, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Het
hoogste percentage personen met een minder dan goede ervaren gezondheid wordt aangetroffen in de gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Het percentage personen dat
zich minder dan goed gezond voelde is in deze gemeenten 21% tegenover 17% in de plattelandsgemeenten. Het gemiddeld aantal klachten op de VOEG is 7,1 versus 6,0.
Uit specifieke cijfers voor Den Haag, Rotterdam en Amsterdam wordt geconcludeerd
dat inwoners van de grote steden relatief veel gezondheidsproblemen hebben. Voor Den
Haag kan dit geheel en voor Amsterdam en Rotterdam ten dele worden verklaard uit de
gemiddeld hogere leeftijd van de bevolking (Van Sonsbeek, 1987). Dit beeld wordt
bevestigd in onderzoek waarin Rotterdam wordt vergeleken met omliggende gemeenten. Het oordeel over de eigen gezondheid van respondenten uit de schilgemeenten is
gunstiger dan van respondenten uit Rotterdam, na correctie voor opleiding, leeftijd,
geslacht en werksituatie. Ten aanzien van zelf-gerapporteerde gezondheidsklachten
bestaan geen verschillen (Reelick & Van Dijk, 1994). Onderzoek van Mackenbach
(1992) leidt tot vergelijkbare resultaten. Naarmate de urbanisatiegraad toeneemt, neemt
ook de frequentie van gezondheidsproblemen toe.
In een nadere analyse van de zeventien gemeenten met 100.000 of meer inwoners
wordt dit beeld bevestigd, maar blijkt ook dat er ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ grote
gemeenten zijn en dat de grote gemeenten verschillen in de aard van de gezondheidsproblemen. Voorbeelden van gemeenten waar tussen 1981 en 1985 sprake was van een
slechtere gezondheidstoestand volgens meerdere indicatoren zijn naast de drie grote steden ook Utrecht, Groningen, Haarlem en Maastricht. Verschillen in leeftijd en geslacht
verklaren slechts ten dele de gevonden verschillen tussen deze (middel)grote gemeenten
en overig Nederland. De gezondheidstoestand van de bevolking in deze (middel)grote
gemeenten blijkt tevens doorgaans slechter dan in de omliggende (minder verstedelijkte)
regio’s (Van Sonsbeek, 1989).
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Langdurige somatische aandoeningen en beperkingen
Het percentage van de volwassen bevolking met langdurige aandoeningen en beperkingen is in gemeenten met 100.000 inwoners of meer hoger dan in plattelandsgemeenten
(resp 27% versus 23% en 19% versus 18%) (Van Sonsbeek, 1989). Onderzoek van Mackenbach (1992) waarbij is gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijd en geslacht,
bevestigt dit. Nadere analyse laat zien dat de samenhang met de urbanisatiegraad niet
voor alle provincies dezelfde is. Voor de noordelijke provincies lijkt het er weinig toe te
doen of men in een A, B of C-gemeente woont, terwijl in Zeeland in de A-gemeenten
relatief veel langdurige aandoeningen en beperkingen gevonden worden (Van Sonsbeek,
1989).
Psychische problematiek
Uit verschillend onderzoek blijkt dat in verstedelijkte regio’s een hogere prevalentie van
psychische problematiek bestaat dan in andere regio’s. In Rotterdam blijkt de gemiddelde score op de Affect Balance Scale die negatieve gevoelens meet, hoger te zijn dan die
in de omliggende gemeenten. De verschillen blijven bestaan na correctie voor leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau en werksituatie (Reelick & Van Dijk, 1994).
In 1983 bleek in het regioproject Nijmegen dat de prevalentie van psychiatrische problematiek in de stad Nijmegen (13%) hoger is dan in de omliggende middelgrote steden en
dorpen (5%). De auteurs concluderen dat de urbanisatiegraad een aanzienlijke relatie
heeft met deze prevalentiecijfers (Hodiamont et al., 1986).
De geschatte prevalentie van langdurig afhankelijken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is in een verstedelijkte regio (Den Haag) drie keer hoger dan in regio’s
met een plattelandskarakter (Zeeland, Midden-Twente en West-Friesland; 8 per 1.000
versus 2 à 3 per 1.000). Deze schatting werd gemaakt op grond van informatie van sleutelinformanten uit de GGZ en op grond van gegevens over zorggebruik (Janssen, 1991).
Oudere mannen in de stad hadden in 1982 beduidend meer geestelijke klachten dan
oudere mannen op het platteland (2 klachten of meer: 29% versus 11% bij 55-74 jarigen
en 38% versus 9% bij 75 jarigen en ouder) (Lako et al., 1987).
In Amsterdam wordt een hogere prevalentie van psychische problematiek gevonden
(verhoogde GHQ12-score) dan in andere, minder verstedelijkte, regio’s waarvan gegevens bekend zijn (Reijneveld, 1994a).
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Zorggebruik
Uitgesplitst naar urbanisatiegraad blijkt dat in de stad meer verwijskaarten per 1.000 ziekenfondsverzekerden wordt uitgeschreven. In 1984 worden de grootste verschillen
(rond de 40%) in aantal verwijskaarten tussen stad en platteland gevonden voor de specialismen dermatologie, interne geneeskunde en neurologie (Post et al., 1991).
Deze resultaten worden bevestigd door productiegegevens van 100 huisartspraktijken in vijf regio’s verspreid over het land. Het grootste verschil tussen stad en platteland
in aantal verwijskaarten per patiënt is 53%. Praktijkkenmerken zoals de gemiddelde
leeftijd van de populatie, de praktijkgrootte, de man-vrouw ratio en de praktijkvorm blijken de verschillen in verwijzen slechts voor een gering deel te verklaren. Ook verschillen in het voorschrijven van geneesmiddelen kunnen niet worden verklaard door deze
factoren (Post et al., 1991).
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Door ouderen in de stad wordt een hoger huisarts- en specialistbezoek gerapporteerd dan
op het platteland (Lako et al., 1987). Voor Amsterdam versus Nederland wordt dit in
1992/1993 bevestigd (Reijneveld, 1994a). In de grote steden blijkt het gebruik van
medicijnen relatief hoog, terwijl in deze steden met uitzondering van Den Haag een laag
percentage personen met bezoek aan de tandarts wordt waargenomen (Frenken, 1986;
1990; 1993).
Aan de hand van gegevens uit een psychiatrisch casusregister is de relatie onderzocht
tussen opnamekans in de intramurale GGZ en de urbanisatiegraad. Daartoe zijn gegevens gebruikt van 1986 en 1987 over de volwassen bevolking van de provincie Drenthe.
Onderscheid is gemaakt tussen de opnamekans voor inwoners van de vier grootste plaatsen in deze provincie en het omliggende platteland. De opnamekans in de intramurale
GGZ blijkt hoger in deze plaatsen (kleine steden) dan in het omliggende platteland,
onafhankelijk van de diagnose, burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en afstand tot de
GGZ-instelling (Sytema, 1991).
Onderzoek naar het gebruik van de totale GGZ (exclusief verslavingszorg en psychogeriatrische verpleeghuizen), gebaseerd op gegevens uit casusregisters in Drenthe,
Maastricht en Rotterdam laat een relatie zien tussen verstedelijking en mate van GGZgebruik. Het gebruik is het hoogst in Rotterdam, het laagst in Drenthe, Maastricht zit
daar tussenin (Sytema et al., 1996).
Dekker et al. (1994) berekenden per gemeente het aantal opnames in een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis (APZ) per 1.000 inwoners. In de twaalf grootste gemeenten
van Nederland blijkt deze opnamekans bijna drie keer hoger te zijn dan in de niet-stedelijke gemeenten.
Voor een aantal GGD’en in Zeeland en Noord-Brabant is de opkomst bij de screening
op baarmoederhalskanker vergeleken. Dit liet geen verband zien tussen de opkomst en
de urbanisatiegraad (Jeeninga, 1994).
Sterfte
In de periode 1972-1992 was de naar leeftijd gestandaardiseerde sterfte in het algemeen
hoger in verstedelijkte gebieden. De drie grootste steden komen daarbij als het meest
ongunstig naar voren. De laagste sterfte bij de mannen wordt gevonden in de forenzengemeenten, de laagste sterfte onder de vrouwen in de plattelandsgemeenten (SCP, 1996).
Onderzoek van Doornbos (1996) laat hetzelfde beeld zien: sterfte is hoger in de meer
verstedelijkte gebieden (zie deel B, hoofdstuk 1, tabel 1.2).
Nader onderzoek laat zien dat de hogere sterfte met name geldt voor de sterfte aan
longkanker, arteriële aandoeningen, respiratoire aandoeningen en overige ongevallen.
De sterfte aan maagkanker en verkeersongevallen heeft een negatief verband met de verstedelijkingsgraad (Mackenbach et al., 1990a; Van der Poel et al, 1991).
Binnen de provincies Noord-Brabant en Zeeland bestond in 1984-1987 geen duidelijke samenhang tussen de verstedelijkingsgraad van een GGD-regio en enkele sterfteoorzaken, met uitzondering van een hogere sterfte aan ongevallen met motorvoertuigen in
de minder verstedelijkte regio’s. Voor vrouwen wordt een positief verband gevonden
tussen de verstedelijkingsgraad en de sterfte aan longkanker (Kroesbergen et al., 1992).
De meerderheid van sterfte aan AIDS vindt plaats in steden met meer dan 100.000
inwoners. Bijna de helft van het totaal aantal AIDS-slachtoffers was woonachtig in
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Amsterdam. Dit verklaart de hoge sterfte aan AIDS in de provincie Noord-Holland (Bindels et al., 1994; Hoogenboezem, 1995).

Verschillen tussen stadsbuurten
Ziekten en aandoeningen
Uit de registratie van aangifteplichtige infectieziekten in Rotterdam blijken er buurtverschillen te bestaan ten aanzien van TBC en hepatitis A. Beide infectieziekten blijken vooral meer voor te komen in centrumbuurten met een zwakke sociaal-economische positie.
Dit beeld wordt over meerdere jaren waargenomen (Van Oers et al., 1988; Van Oers et al.,
1993). In Rotterdam is in de gezondheidsenquête gevraagd naar door een arts vastgestelde
ziekten of aandoeningen. Uit de resultaten bleek dat wijkverschillen bestonden voor
reuma, migraine, astma/bronchitis en gespannenheid (Reelick & Teeuwen, 1989).
Ervaren gezondheid
Tussen buurten en ook stadsdelen blijken verschillen in ervaren gezondheid en zelfgerapporteerde gezondheidsklachten te bestaan. Ruime buurtverschillen ten aanzien van
de ervaren gezondheid doen zich voor in Rotterdam. Lage percentages goede ervaren
gezondheid komen daar vooral voor in buurten met een zwakke sociaal-economische
positie (Reelick & Lamers, 1991; Van Oers et al., 1993).
Tussen Amsterdamse stadsdelen (een hoger aggregatieniveau dan de buurt) worden
eveneens verschillen gevonden in ervaren gezondheid (Reijneveld, 1994a). Ten aanzien
van de VOEG zijn in Rotterdam en Utrecht verschillen geconstateerd tussen respectievelijk deelgemeenten en stadsdelen (Reelick & Lamers, 1991; Gorissen et al., 1988).
Psychische problematiek
Met de 12-item versie van de General Health Questionnaire (GHQ) is de geestelijke
gezondheid gemeten van de bewoners van 16 jaar en ouder in Amsterdamse buurten. Van
de respondenten heeft 33% een verhoogde GHQ-score (een score van 2 of hoger). In delen
van de stad met sociaal-economische achterstand is deze prevalentie hoger. De verhoogde
prevalentie kan grotendeels worden verklaard door de individuele sociaal-economische
status. (Reijneveld, 1995b). Ook in Utrecht is een hogere GHQ-score gevonden in stadsdelen met een gemiddeld lagere sociaal-economische positie (Gorissen et al., 1988).
In Rotterdam is psychosociale problematiek gemeten met behulp van de Affect
Balance Scale. Ook hier worden buurtverschillen gevonden, evenals in Amsterdam. In
buurten met een lage sociaal-economische status (opleiding en inkomen) komen psychische problemen meer voor (Van Oers et al., 1993; Van Roosmalen et al., 1996).
In achterstandsbuurten van Maastricht werd een hoger percentage psychiatrische
behandelingen gevonden, ook wanneer gecorrigeerd werd voor de leeftijdsopbouw van
de buurten (Gunther et al., 1993).
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Zorggebruik
Reijneveld (1995c) vergeleek het jaarlijks aantal huisartscontacten in Amsterdamse achterstandsbuurten met het gemiddeld aantal contacten in de rest van Amsterdam. Het
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gemiddeld aantal contacten per jaar per persoon is in achterstandsbuurten hoger dan
gemiddeld. De aard van de ziektekostenverzekering (ziekenfonds of particulier) speelt
hierbij een belangrijke rol. Het verhoogde aantal contacten in deze buurten komt volledig
voor rekening van ziekenfondsverzekerden. Particulier verzekerden in achterstandsbuurten hebben een lager aantal contacten dan andere particulier verzekerden in Amsterdam.
Uit de gezondheidsenquêtes in Rotterdam blijkt dat er geen grote verschillen in huisartsbezoek te bestaan tussen buurten (Reelick & Lamers, 1991). Het gebruik van slaapen kalmerende middelen in Rotterdam is in een aantal oudere stadsbuurten hoger dan
gemiddeld (Van Oers et al., 1993). Hetzelfde is het geval in de Amsterdamse stadsdelen
(Reijneveld, 1994a).
Het gebruik van GGZ-voorzieningen verschilt tussen buurten in Rotterdam. Een
hoger dan gemiddeld gebruik hangt hierbij samen met een hoge sociale achterstand
(Wierdsma et al., in druk). Verschillen tussen Amsterdamse stadsdeelgebieden in de
opname-incidentie in een GGZ-instelling kunnen grotendeels verklaard worden uit sociaal-economische achterstand als kenmerk van een stadsdeel, naast de kenmerken ‘gezinssamenstelling’ en ‘allochtone integratie’ (Dekker et al., 1995). Ook de contactfrequentie
met de RIAGG is hoger in Amsterdamse achterstandsbuurten (Reijneveld, 1995b).
Onderzoek naar het gebruik van wijkverpleging in Rotterdam laat verschillen zien in
het aantal patiëntencontacten per buurt, gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw. In buurten
met een sociaal-economische achterstand zijn niet meer patiënten bij de wijkverpleging
in zorg, maar het aantal patiëntencontacten per patiënt is hoger (Van Oers & Koning-van
de Berg van Saparoea, 1992).
Opkomst bij screening op baarmoederhalskanker laat verschil zien tussen buurten,
waarbij een sterke samenhang gevonden wordt met de sociaal-economische positie van
de buurt (Kreuger et al., 1994).
Sterfte en levensverwachting
Analyses van sterftecijfers op buurtniveau laten zien dat binnen steden aanzienlijke verschillen bestaan. Voor een belangrijk deel zijn deze sterfteverschillen gerelateerd aan de
sociaal-economische verschillen tussen buurten. Deze analyses zijn gedaan voor meerdere steden in Nederland en laten altijd hetzelfde beeld zien: een verhoogde sterfte in
buurten hangt samen met een lagere sociaal-economische positie (Lau-IJzerman et al.,
1980; GG & GD Arnhem, 1985; Van der Maas et al., 1987; Struben, 1988; Van Steenbergen, 1989; van Oers en Teeuwen, 1991; Gorissen, 1991; Reijneveld 1994ab, 1995a).
Bovendien blijkt deze relatie voor de vier grote steden nagenoeg gelijk (Haverkate et al.,
1993). Ter illustratie zijn in figuur 10.5 de sterfteverschillen tussen buurten in Den Haag
weergegeven.
Lau-IJzerman et al. (1980) vinden in buurten met een lagere sociaal-economische
status een hogere zuigelingensterfte ten opzichte van het gemiddelde voor Amsterdam.
Struben et al. (1996) onderzochten de sterfte naar doodsoorzaak onder de bevolking
beneden de 65 jaar in de periode 1982-1991 in Haagse woongebieden. Aan elk van deze
woongebieden is aan de hand van het percentage werklozen en het gemiddelde inkomen
per inkomenstrekker een ‘deprivatie-score’ toegekend. De oorzaakspecifieke sterfte in
de drie woongebieden met de laagste en in de drie woongebieden met de hoogste mate
van achterstand is vergeleken. De belangrijkste (groepen) doodsoorzaken zijn de sterfte
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Figuur 10.5: Sterfteverschillen (SMR) tussen buurten in Den Haag (Bron: Struben et al., 1996). a
a) standardized mortality ratio. Dit is de verhouding tussen de sterfte in buurt ‘x’ en die in de totale bevolking in Den Haag,
waarbij gecorrigeerd is voor leeftijdsverschillen (indirecte standaardisatie). Aangegeven zijn woongebieden met een significant verhoogde en verlaagde sterfte beneden 65 jaar: (p<0,05); cijfers over 1982-1991; blanco gebied niet geanalyseerd
vanwege afwijkend karakter van het woongebied.
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als gevolg van kanker, hart- en vaatziekten, levercirrose, CARA, diabetes, overige ziekten, uitwendige doodsoorzaken en ‘oorzaak onbekend’. Bij mannen blijkt een toename
in de mate van achterstand het sterkst samen te hangen met een verhoogde sterfte aan
CARA, levercirrose en suikerziekte. Bij vrouwen is deze samenhang het sterkst bij harten vaatziekten, ‘oorzaak onbekend’ en suikerziekte. Ten aanzien van borst- en darmkanker bij vrouwen wordt een negatief verband gevonden met achterstand. Baarmoederhals- en longkanker hebben een positief verband met achterstand. De belangrijkste bijdrage aan de oversterfte onder mannen en vrouwen uit woongebieden met de grootste
achterstand leveren de hart- en vaatziekten (respectievelijk 39% en 45%).
Reijneveld (1995a) onderzocht de relatie tussen doodsoorzaken en de sociaal-economische positie van buurten in Amsterdam. De gegevens hebben betrekking op de bevolking
in de leeftijd van 1 tot en met 64 jaar en 22 sociaal-economisch homogene wijken, over de
periode 1986-1990. De sterfte naar doodsoorzaak is ondergebracht in zes categorieën van
‘beïnvloedbare’ ziekten en aandoeningen: roken gerelateerde aandoeningen, aandoeningen
waarvoor screening mogelijk is (vrouwen), externe oorzaken, AIDS- en andere oorzaken,
slecht omschreven oorzaken en oorzaken waarvoor geen specifieke interventie is. Indicatoren voor sociaal-economische status zijn de proportie inkomens op of beneden het sociaal minimum en de proportie inwoners met een hoog opleidingsniveau. De grootste verschillen tussen wijken werden bij mannen gevonden in de categorieën slecht omschreven
doodsoorzaken en externe oorzaken. AIDS als doodsoorzaak is positief gecorreleerd met
een toename van het opleidingsniveau in wijken. Bij vrouwen worden de grootste verschillen tussen wijken gevonden bij roken-gerelateerde en slecht omschreven oorzaken.
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Conclusie
Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen is weergegeven in tabel 10.2. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vanuit regionaal oogpunt de gezondheidsituatie het
minst gunstig is in het zuiden van het land. De drie noordelijk provincies komen als
meest gezonde regio’s naar voren. De GGD-regio’s met een beter dan gemiddelde
gezondheidstoestand zijn Noord- en Midden-Drenthe, West-Veluwe/Vallei, Oost-Veluwe, West Utrecht, Noord-Kennemerland, West-Holland en Delfland. GGD-regio’s, Naar
urbanisatiegraad blijkt dat de grote en middelgrote steden gekenmerkt worden door de
minst gunstige gezondheidsituatie, en dat het platteland de gunstigste gezondheidsituatie
heeft. Binnen de grote steden blijkt dat het met name de sociaal-economische achterstandsbuurten zijn waar sprake is van een cumulatie van gezondheidsproblemen.
Het blijkt dat de verschillen in de indicatoren van de gezondheidstoestand (langdurige beperkingen, ervaren gezondheid, aanwezigheid van langdurige aandoeningen) tussen provincies en regio’s over het algemeen niet erg groot zijn. Dit geldt ook voor de
Tabel 10.2: Overzicht geografische gezondheidsverschillen. Alleen cijfers vanaf 1980. Exclusief gegevens op
GGD-regio niveau. (Bronnen: zie tekst).
Totale
mortaliteit

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland

Ervaren
gezondheid
minder dan
goed

Langdurige
Langdurige
aandoeningen beperkingen

Psychische
problemen

+
-

Zorggebruik

-

-

+
+

+
+

+
+
-

+
+

-

Platteland
Verstedelijkt
platteland
Kleine/middelgrote
steden
Grote steden

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Achterstandsbuurten

+

+

-

Noord
Oost
West
Zuid

+

+

+: verhoogde sterfte/ziekte/beperkingen, ervaren gezondheid slechter, zorggebruik hoger;
-: lagere sterfte/ziekte/beperkingen, ervaren gezondheid beter, zorggebruik lager.
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verschillen naar urbanisatiegraad. Het grootste verschil is gevonden tussen het voorkomen van langdurige beperkingen in Zeeland en Limburg (RR respectievelijk 0,88 en
1,20).
Ondanks de kleine verschillen in de indicatoren, zijn de verschillen in sterfte, hier
berekend als de verschillen in levensverwachting, niet onaanzienlijk. In de periode
1990-1994 waren deze tussen de ‘gezondste’ en de ‘ongezondste’ provincie 2,1 jaar voor
mannen en 1,5 jaar voor vrouwen. Zoals te verwachten valt, worden de verschillen tussen de uitersten groter wanneer de gegevens naar kleinere geografische gebieden worden berekend (en dus een groter aantal gebieden in de analyse betrokken is): de verschillen tussen de GGD-regio’s met de laagste en die met de hoogste levensverwachting
(periode 1990-1994) bedroegen meer dan 3,5 jaar voor mannen en 2,2 jaar voor vrouwen. De verschillen in levensverwachting tussen bewoners van de drie grote steden en
van forensengemeenten bedroegen 2,7 jaar voor mannen en 1,5 jaar voor vrouwen. De
verschillen tussen de levensverwachting in de grote steden en de plattelandsgemeenten
zijn iets kleiner.
Op nog kleinere schaal zijn gegevens over sterfteverschillen tussen buurten voor
enkele grote steden beschikbaar. Omdat de aanwezigheid van verpleeg- en verzorgingshuizen de sterfteverschillen tussen buurten sterk kan beïnvloeden, worden de
gepresenteerde sterftecijfers gewoonlijk beperkt tot de leeftijdsklasse 0-64 jaar en
wordt geen levensverwachting berekend. In de drie woonbuurten in Den Haag met de
laagste welstand lag het gestandaardiseerde sterftecijfer in de periode 1982-1991
zowel bij mannen als vrouwen beneden de 65 jaar circa 75% hoger dan in de drie buurten met de hoogste welstand. In de andere grote steden zijn de verschillen in dezelfde
orde van grootte.
Om de sterfteverschillen voor de vier besproken geografische schaalniveaus met
elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze voor alle gevallen nog eens berekend voor de sterfte in de leeftijdsgroep 0-65 jarigen (gegevens over 1990-1994). De gezondheidsverschillen blijken in dat geval het grootst tussen de woonbuurten in de grote steden en daarna
tussen de GGD-regio’s.
Verschillen in oorzaakspecifieke aandoeningen en oorzaakspecifieke sterfte kunnen
nog pregnanter zijn.

10.3 Trends in geografische gezondheidsverschillen
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Regionale verschillen
Op regionaal niveau is slechts informatie beschikbaar over trendmatige ontwikkelingen
in sterfteverschillen (zie figuur 10.6). Deze sterfteverschillen zijn in de afgelopen decennia verminderd. In de drie noordelijke provincies, Zeeland en Flevoland was de situatie
rond 1960 gunstiger dan landelijk, in Noord-Brabant en Limburg ongunstiger. Het voordeel van Zeeland is nog steeds aanwezig, maar het voordeel van de drie noordelijke provincies is verdwenen en dat van Flevoland afgenomen. Het nadeel van Noord-Brabant
en Limburg is afgenomen. De lichte tendens tot convergentie die Mackenbach waarnam
(Mackenbach et al., 1991) heeft zich dus in het afgelopen decennium voortgezet.
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Figuur 10.6: Trends in sterfte (SMR) naar
regio in Nederland 1950-1994 (Bronnen: Mackenbach et al., 1991 en CBS-Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM). a
a) standardized mortality ratio. Dit is de verhouding tussen
de sterfte in regio ‘x’ en die in de totale bevolking in
Nederland, waarbij gecorrigeerd is voor leeftijds- en
geslachtsverschillen.

Verschillen tussen stad en platteland
In de periode 1972-1992 is buiten de drie grote steden sprake van een daling van de
sterfte. In de drie grote steden slaat deze daling bij de mannen om in een stijging. Bij de
vrouwen is de sterfte in de drie grote steden in deze periode vrijwel constant (zie figuur
10.7).

sterfte (per 1.000)
4
3,5

mannen

3
2,5
vrouwen
2
1,5
1
0,5
1972

1977
platteland
verstedelijkt platteland
forensengemeenten
kleine steden tot 30.000
. inwoners

1982

1987

1992

middelgrote steden 30.000-100.000
. inw
steden >100.00 inwoners
.
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Figuur 10.7: Trends in sterfte (per 1.000) naar urbanisatiegraad 1972-1992, 5-64 jarigen (Bron:
SCP, 1996).
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Bij mannen is de aan tabakconsumptie gerelateerde hogere sterfte in verstedelijkte
gebieden ten opzichte van plattelandsgebieden in de loop der jaren verdwenen. Dit geldt
niet voor vrouwen, waar nog steeds verschillen worden aangetroffen in deze sterfteoorzaken tussen stad en platteland (Schouten et al., 1996). In zuid-oost Nederland wordt
sinds 1960 zowel in de steden (meer dan 50.000 inwoners) als buiten deze steden het
algemene patroon van een opkomst en daarna neergang van de longkanker-incidentie bij
mannen en een steeds stijgende incidentie bij vrouwen waargenomen. Tot 1973 was de
incidentie bij mannen in de stedelijke gemeenten hoger dan in de niet-stedelijke
gemeenten; daarna waren de incidenties in steden en niet-steden gelijk. Bij vrouwen
bleef de incidentie van longkanker in steden tussen 1960 en 1991 aanzienlijk hoger dan
in de niet-steden. De trends in longkankerincidentie blijken sterk gerelateerd aan de
trends in rookgewoonten in de decennia daarvoor. Tussen 1958 en 1981 bestond geen
noemenswaardig verschil tussen het percentage mannelijke rokers in steden en op het
platteland; vrouwen in steden rookten tot 1980 meer dan op het platteland (Heijnen et
al., 1994).
De verschillen tussen stad en platteland in het aantal verwijzingen door de huisarts
zijn kleiner geworden in de periode van 1974-1984. In 1974 was dit aantal in de stad
41% hoger, in 1984 27%. De stad laat een licht dalende tendens zien in het aantal verwijskaarten en het platteland een stijging. De veranderingen waren het grootst in de
jaren 1974-1979. Op het verstedelijkte platteland zijn nauwelijks veranderingen waarneembaar (Post et al., 1991).
Verschillen tussen stadsbuurten
Over trendmatige ontwikkelingen in gezondheidsverschillen tussen buurten is vrijwel
niets bekend. In Rotterdam is gekeken naar veranderingen in sterfteverschillen tussen
buurten. Over een periode van tien jaar zijn geen trends in SES-gerelateerde sterfteverschillen tussen buurten aangetoond (Van Oers en Teeuwen, 1991). Hierbij merken de
auteurs op dat gegevens over een periode van tien jaar niet voldoende zijn om een langetermijn effect vast te stellen.
In Amsterdam zijn de SES-gerelateerde verschillen in sterfte tussen stadsdelen relatief weinig veranderd over de periode 1973-1991 (Lau-IJzerman et al., 1980; Van der
Maas et al., 1987; Reijneveld, 1994b). Veranderingen in de kindersterfte tussen 1854 en
1990 in Amsterdam laten zien dat ondanks de afname van de kindersterfte in absolute
zin, de achterstandspositie van buurten met lage sociaal-economische status niet is verbeterd (Van de Mheen et al., 1996).

10.4 Determinanten van geografische gezondheidsverschillen
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In deze paragraaf worden de determinanten van geografische gezondheidsverschillen
voor elk van de drie onderscheiden geografische niveaus besproken. Eerst wordt kort
ingegaan op de verschillende verklaringsniveaus. De paragraaf eindigt met conclusies.
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Typen verklaringen
Er zijn verschillende typen verklaringen waaraan gedacht moet worden: geografische
verschillen in determinanten, processen van causatie en selectie en (kunstmatige) registratie-effecten.
Een belangrijk deel van de gevonden geografische verschillen laat zich verklaren
door geografische verschillen in determinanten die samenhangen met de gezondheidstoestand:
• demografische factoren (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, huishoudenspositie);
• leefstijlfactoren (roken, alcoholgebruik, druggebruik, voeding en beweging);
• sociaal-maatschappelijke factoren (beroep, opleiding, inkomen, positie op de
arbeidsmarkt, culturele herkomst);
• fysieke omgevingsfactoren (verkeer, milieu, woonomgeving, veiligheid);
• factoren betreffende het zorgsysteem (hulpzoekgedrag, zorgaanbod, zorggebruik).
Bij het zoeken naar verklaringen voor de gevonden geografische verschillen mogen verbanden die zich op geaggregeerd niveau manifesteren, overigens niet zonder meer doorgetrokken worden naar het individuele niveau.
Geografische verschillen in demografische en sociaal maatschappelijke factoren en
in mindere mate in fysieke omgeving zijn voor een belangrijk deel het resultaat van de
wisselwerking tussen economische ontwikkeling (causatie), migratie en ruimtelijke
selectie van bevolkingsgroepen, een proces dat aangeduid wordt met selectieve migratie
(van der Wouden, 1996). Vooral de gezondheidsverschillen tussen stad en platteland en
tussen stadsbuurten worden beïnvloed door selectieve migratieprocessen; bij gezondheidsverschillen tussen regio’s speelt dit minder. Geografische verschillen in leefstijlfactoren zijn niet direct gerelateerd aan het proces van selectieve migratie, maar lijken veel
meer gerelateerd aan geografische verschillen in demografische en sociaal-maatschappelijke factoren (causatie) (van der Wouden, 1996).
Tenslotte is het mogelijk dat een deel van de waargenomen gezondheidsverschillen
verklaard kan worden door regionale verschillen in registratieprocedures. In het algemeen kan gesteld worden dat het niet aannemelijk is dat belangrijke verschillen in sterfte
aan één van de grote doodsoorzaken berusten op verschillen in aangifte (Hoogendoorn
1983; Mackenbach et al., 1990b). Een mogelijk kunstmatig effect is dat onvolledige
gegevens in sterftecijfers vaker voorkomen in de ene regio dan in de andere. In vergelijkingen waarbij de regio’s Amsterdam (Van der Wal et al., 1996) en Zeeuws-Vlaanderen
zijn betrokken, moet met deze verstoring rekening worden gehouden. In de grote steden
worden verschillen gevonden in volledigheid van de registratie van doodsoorzaakspecifieke sterfte. In buurten met een hoge achterstand worden meer mensen geregistreerd in
de categorie ‘slecht omschreven doodsoorzaak’, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van
overlijden in het buitenland. Hier wordt in het vervolg niet op ingegaan.

Regionale verschillen
Een cumulatie van gezondheidsproblematiek wordt aangetroffen in het zuiden van het
land: de sterfte is er hoger, de levensverwachting tot enkele jaren lager en de ervaren
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gezondheid ongunstiger. Deze cumulatie van ongezondheid dateert vermoedelijk al uit
de negentiende eeuw zodat ook historische verklaringen van belang zijn (Hofstee,
1981).
Demografische factoren bieden slechts een beperkte verklaring voor gezondheidsverschillen tussen provincies, COROP-regio’s en GGD-regio’s. Uiteraard bestaan er wel
demografische verschillen, vooral tussen verstedelijkte en minder verstedelijkte regio’s,
maar in veel onderzoek is gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, en blijven
gezondheidsverschillen toch bestaan.
Leefstijlfactoren verklaren mogelijk een deel van de regionale gezondheidsverschillen. Bekend is dat riskante leefgewoonten zich verspreid hebben vanuit het relatief welgestelde westen naar de minder welgestelde periferie van Nederland. Een aanwijzing
hiervoor is dat de top van de ischemische hartziekten-epidemie in het zuiden negen jaar
later werd bereikt dan in de randstad (Mackenbach et al., 1989; Mackenbach & Kunst,
1995). Een andere aanwijzing is de geografische verspreiding van longkankersterfte.
Het rookgedrag verspreidde zich ook vanuit het welvarende Westen. Als gevolg van de
lange tijdsduur tussen rookgedrag en het ontstaan van longkanker, worden nog sporen
gevonden van deze epidemie onder ouderen, terwijl onder jongeren nieuwe sterftepatronen bestaan. Het sterftepatroon van de oudere cohorten wordt gekenmerkt door een
positieve samenhang tussen gemiddeld inkomen en sterfte, die van de jongere cohorten
door een negatieve samenhang tussen gemiddeld inkomen en sterfte. Ook uit de samenhang tussen ongezondheid en riskante leefgewoonten op regionaal niveau kunnen aanwijzingen worden afgeleid. Zo bleek de regionale sterfte aan ischemische hartziekten
positief samen te hangen met het percentage sigarettenrokers in een regio en negatief
met het percentage matige alcoholgebruikers (Mackenbach et al., 1991). Het aantal verkooppunten van tabak per 10.000 inwoners in de jaren dertig bleek sterk samen te hangen met de hoogte van de longkankersterfte onder oudere mannen in de eerste helft van
de jaren tachtig (Kunst et al., 1993).
In tabel 10.3 wordt per provincie een overzicht gegeven van het percentage rokers en
het percentage dat overmatig alcohol gebruikte in de periode 1989-1991.
De percentages rokers lopen uiteen van 32% in Zeeland tot ruim 40% in Groningen,
Noord-Brabant en Limburg (Frenken, 1993; Broer et al., 1995). In de CBS-gezondheidsenquêtes is een hoger percentage rokers gevonden in grootstedelijke gebieden (GGDregio’s Amsterdam, Rotterdam en omstreken, Utrecht, ‘s-Gravenhage, Groningen Stad
en Ommelanden) en in enkele GGD-regio’s in Noord-Brabant en Limburg (Frenken,
1993; Van Baal, 1997b). In Noord-Brabant is niet alleen het percentage rokers verhoogd,
maar ook het aantal gerookte sigaretten. Dit is gevonden in een onderzoek waarin de
GGD-regio’s ‘s Hertogenbosch en Brabant Noordoost werden vergeleken met GGDregio’s in Noord-Holland (Van Loon, 1992).
Het overmatig alcoholgebruik loopt in de periode 1989-1991 uiteen van circa 9% in
Friesland, Utrecht en Zeeland tot circa 16% in Noord-Brabant en Limburg (Frenken,
1993). Die verschillen worden ook in recente gegevens uit de CBS-Gezondheidsenquête
gevonden (van Baal, 1997a). Uit een nadere analyse van cijfers van het CBS uit 1989
blijkt dat het verhoogde gemiddelde aantal glazen alcohol per week in Limburg en
Noord-Brabant geheel voor rekening van de mannen komt, na controle voor leeftijd,
opleidingsniveau en inkomen. Onder mannen is de prevalentie van zwaarder drankge-
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Tabel 10.3: Roken en overmatig alcoholgebruik door de bevolking van 16 jaar en ouder, 1989/1991 (Bron:
CBS, 1993).
Roken a

Overmatig
alcoholgebruik b

Steekproef

%

%

aantal

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel c
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

40,0
34,1
36,6
36,7
37,8
35,9
35,4
37,3
31,9
40,8
40,6

10,7
9,0
11,7
13,3
13,2
8,5
11,8
11,4
9,1
15,9
16,8

652
637
593
1.339
2.223
1.311
2.690
3.780
402
2.559
1.393

Nederland

37,6

12,6

17.578

a) rookt elke dag of rookt af en toe.
b) drinkt minstens 1 keer per week 6 of meer glazen op een dag.
c) inclusief Flevoland.

bruik (22 glazen of meer per week) eveneens het hoogst in Noord-Brabant en Limburg
(18,4% tegenover 14,4% landelijk) (Knibbe & Swinkels, 1992).
In de Brabantse regio’s drinkt een groter deel van de populatie weleens zes of meer
glazen alcoholhoudende drank per dag dan in de overige onderzochte GGD-regio’s in
Noord-Holland en Gelderland (Van Loon, 1992).
Gegevens over het alcoholgebruik in de periode 1958-1989 wijzen op een nivellerende tendens onder mannen: de consumptie in de provincies Noord-Brabant en Limburg
daalt geleidelijk, terwijl in de rest van het land de consumptie stabiel blijft of licht stijgt.
De consumptie onder mannen in het zuiden van het land blijft echter hoger dan in overig
delen van het land. Bij vrouwen is geen duidelijk patroon waarneembaar, behalve een
relatief sterke stijging van de alcoholconsumptie in het zuiden en in de grote steden
(Knibbe & Swinkels, 1992).
Een derde mogelijke verklaring van regionale gezondheidsverschillen zijn sociaalmaatschappelijke factoren. Bijna 60% van de geografische verschillen in gestandaardiseerde totale sterfte in de periode 1950-1984 kon worden verklaard uit factoren die een
weerspiegeling vormen van de sociaal-culturele situatie in een regio: het percentage
rooms-katholieken, het gemiddelde inkomen en het percentage personen wonend in grote
steden in de desbetreffende regio (zie tabel 10.4). De meest verklarende factor bleek het
percentage rooms-katholieken. Dit percentage is vermoedelijk een ‘proxy’ voor de sociaal-culturele situatie in een regio, en ten dele ook voor riskante leefgewoonten. Zo werd
bijvoorbeeld door rooms-katholieken meer gerookt (Mackenbach & Kunst, 1995).
Ook wordt wel gewezen op factoren die met de sociale structuur en stigmatisering te
maken hebben (Leeflang et al., 1992). Langdurige aandoeningen komen meer voor in
een gebied dat loopt van Kennemerland via Amsterdam, ‘t Gooi, Utrecht naar Arnhem
D EE L B
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Tabel 10.4: Veranderingen in regionale samenhang tussen totale sterfte en drie sociaal-demografische factoren tussen 1950 en 1984 (COROP-gebieden) (Bron: Mackenbach & Kunst, 1995).

1950 - 1954
1960 - 1964
1970 - 1974
1980 - 1984

Gemiddeld
inkomen

% in grote
steden

% rooms
katholiek

% verklaarde
variantie

(-0,02)
(0,04)
(-0,15)
(-0,47(

(-0,05)
(0,11)
(0,23)
0,33(

0,80
0,83
0,64
0,63

64
70
48
58

( ) statistisch niet significant.

en de Achterhoek, ook na correctie voor leeftijd en geslacht (Van Sonsbeek, 1987).
Mogelijk ontstaat dit beeld doordat in dit gebied van oudsher relatief veel bemiddelde
ouderen wonen, die mogelijk langer zelfstandig blijven wonen (Groenewegen, 1985). In
instellingen verblijvende ouderen worden namelijk niet benaderd in de CBS-gezondheidsenquête, waardoor in andere regio’s relatief meer ouderen met gezondheidsproblemen buiten beschouwing blijven.
Een vierde verklaring is het mogelijke verschil in fysieke omgevingsfactoren. Een
relatie tussen luchtverontreiniging in een regio en de longkankersterfte werd gevonden
door Kunst et al. (1993). De sterfte aan verkeersongevallen laat zien dat er sprake is van
verhoogde sterfte in plattelandsgebieden (Mackenbach et al., 1992). Voor alle categorieën weggebruikers met uitzondering van voetgangers worden significante regionale
verschillen gevonden ten gunste van de verstedelijkte gebieden (Van Beeck et al., 1990).
Een laatste mogelijke verklaring voor regionale gezondheidsverschillen zijn aspecten
van medische zorg. Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in de verklaring van verschillen in sterfte aan verkeersongevallen en perinatale sterfte (Van Beeck et al., 1990; Mackenbach et al., 1992; Mackenbach & Van Leengoed, 1989).

Verschillen tussen stad en platteland

D EEL B

In de grote steden doet zich een cumulatie van gezondheidsproblemen voor: de sterfte is
er hoger, de levensverwachting tot enkele jaren lager, de ervaren gezondheid ongunstiger en langdurige aandoeningen en psychische problemen komen vaker voor. Ook
geslachtsziekten en AIDS komen in de grote steden vaker voor.
Selectieve migratie en het effect daarvan op de demografische en sociaal-economische structuur lijken hierbij een belangrijke rol te spelen. Deze migratie is selectief naar
inkomen, etniciteit en huishoudenssamenstelling. In dit proces van selectieve migratie
zijn verschillende aspecten te onderscheiden. Enerzijds is er sprake van selectieve emigratie, waarbij jonge gezinnen met kinderen in de hogere inkomensgroepen de huurwoningen in de stad verwisselen voor een koopwoning in de omliggende randgemeenten.
Ouderen en minder koopkrachtigen blijven in dit proces achter in de stad. Anderzijds
bestaat er een selectieve immigratie, waarbij jonge hoogopgeleide alleenstaanden en
laag opgeleide allochtonen zich juist in de stad vestigen. Een ander opvallend kenmerk
bij deze migratie is dat de verschillende migratiebewegingen steeds losser zijn komen te
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staan van het zoeken naar werk. De suburbanisatie in de jaren zestig en zeventig vond
niet plaats omwille van werk maar omwille van de suburbane woonomgeving. Degenen
die de stad verlieten, behielden vaak hun baan in de stad. Ook de immigratie vanuit het
buitenland naar de steden kwam in de jaren zeventig en tachtig steeds losser te staan van
de situatie op de arbeidsmarkt (Van der Wouden, 1996).
Een eerste mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen ligt dus in demografische factoren. Selectieve migratie heeft na de tweede wereldoorlog geleid tot aanzienlijke demografische verschillen tussen stad en platteland. In de grote steden wonen
momenteel relatief méér jongeren, méér ouderen en méér allochtonen dan gemiddeld in
Nederland. Dit betekent dat gezondheidsproblemen die samenhangen met deze specifieke groepen in de grote steden vaker zullen voorkomen.
Een tweede mogelijke verklaring voor verschillen tussen stad en platteland is een
verschil in leefstijlfactoren ten gunste van de minder verstedelijkte gebieden. Uit een
vergelijking van enkele leefstijlfactoren tussen gemeenten met 50.000 of meer inwoners
en minder verstedelijkte gemeenten in zeven GGD-regio’s komt naar voren dat meer
vrouwen in verstedelijkte gebieden roken en niet of weinig aan sport doen, gecorrigeerd
voor leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, arbeidssituatie (van Loon, 1992). Uit onderzoek in Amsterdam bleek eveneens dat vrouwen vaker roken dan gemiddeld in Nederland (Reijneveld, 1994a). Onderzoek in Rotterdam en omstreken onder inwoners die de
Nederlandse nationaliteit bezitten, laat zien dat minder bewoners uit de schilgemeenten
van Rotterdam blijken te roken dan Rotterdammers, gecorrigeerd voor verschillen in
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en werksituatie (Reelick en van Dijk, 1994).
Cijfers over het zwaarder drankgebruik laten zien dat in de grote steden ruim twee
maal zo veel vrouwen (6,9%) als het landelijk gemiddelde (3,2%) 22 glazen of meer per
week drinken. Hierbij is gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en inkomen (Knibbe en
Swinkels, 1992). Rotterdammers met de Nederlandse nationaliteit blijken een hogere
alcoholconsumptie te hebben dan de bewoners van schilgemeenten. Deze verschillen
blijven bestaan als wordt gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en werksituatie (Reelick & van Dijk, 1994). Deze gegevens worden niet bevestigd voor Amsterdam (Reijneveld, 1994a), waarschijnlijk omdat daar alle nationaliteiten
in het onderzoek zijn betrokken.
Aan (excessief) alcoholgebruik gerelateerde zaken als vandalisme, agressief gedrag
en criminaliteit komen meer voor in de stad. Het gebruik van illegale drugs en de daarmee samenhangende gezondheidsproblematiek is duidelijk geconcentreerd in de grote
steden (Garretsen & Raat, 1989).
De derde mogelijke verklaring voor de verschillen tussen stad en platteland kan gelegen zijn sociaal-maatschappelijke factoren. Een belangrijke factor bij het ontstaan van
de huidige grootstedelijke problemen zijn de veranderende grootstedelijke economieën.
Het aandeel van de grootstedelijke gebieden in de nationale economie is afgenomen, er
is sprake van een (selectieve) deconcentratie van werkgelegenheid. De verschuiving in
werkgelegenheid tussen de industrie en de dienstverlening doet zich in de grote steden
relatief sterk voor, met als gevolg (onder meer door selectieve migratie) een relatief
hoge werkloosheid in de steden, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Van
der Wouden, 1996). Uit onderzoek van de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat
mensen in een sociaal-economisch ongunstige positie relatief vaker een slechtere
D EE L B
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gezondheidstoestand hebben (zie deel B, hoofdstuk 5). De relatief hoge sterfte in grote
gemeenten is mogelijk het resultaat van deze selectieve migratie van relatief welgestelde
en vermoedelijk ook relatief gezonde stedelingen naar randgemeenten.
Ten vierde kunnen fysieke omgevingsfactoren van invloed zijn op verschillen tussen
stad en platteland. Uit het doorlopend leefsituatie-onderzoek van het CBS van 1994
blijkt dat geluid- en stankhinder meer voorkomt in steden dan op het platteland met uitzondering van landbouwstank en stank van open haarden (CBS, 1995). Reelick & van
Dijk (1994) geven als mogelijke verklaring voor de slechtere ervaren gezondheid in
Rotterdam ten opzichte van de omliggende gemeenten luchtverontreiniging, lawaai, criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en slechtere woonomstandigheden.
Ten vijfde zouden zorgaspecten een rol kunnen spelen bij de stads-plattelandsverschillen; hierover is echter vrijwel niets bekend.

Verschillen tussen buurten

D EEL B

Tussen stadsbuurten bestaan vaak aanzienlijke gezondheidsverschillen. Een cumulatie
van gezondheidsproblemen wordt veelal aangetroffen in slechts een gering aantal buurten. Deze gezondheidsverschillen bestaan al veel langer (historische verklaring). Uit
studies in Amsterdam en Rotterdam uit het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw bleek al dat er buurten waren met een veel hogere sterfte dan gemiddeld
in de stad (Ballot, 1873; Sajet & Van Gelderen, 1916; Sajet & Van Gelderen, 1919).
Ook binnen de steden heeft selectieve migratie geleid tot een ongelijke spreiding en
concentratie van bevolkingsgroepen in demografisch en sociaal-economisch opzicht.
Met name groepen met een laag inkomen en allochtonen zijn sterk geconcentreerd in
enkele buurten van (middel)grote steden. Daarnaast heeft in sommige steden een proces
plaatsgevonden waarbij de groep minder koopkrachtige ouderen tijdens de suburbanisatie van de afgelopen jaren in bepaalde buurten zijn achtergebleven.
Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van achterstandsbuurten (lage sociaaleconomische status) in de grote steden zijn indirect van invloed op de ontwikkeling van
de gezondheidsverschillen binnen de grote steden. Deze factoren zijn onder meer de
migratie van en naar grote steden, de ontwikkelingen op de woningmarkt en de ontwikkeling van de grootstedelijke economieën. Deze factoren staan niet los van elkaar maar
hangen onderling sterk samen (Van der Wouden, 1996).
Doordat degenen die zich vanuit het buitenland in de steden vestigden relatief vaak
een lage opleiding hadden, bleef het aanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt
onverminderd hoog, en daarmee ook de werkloosheid. Die hoge werkloosheid leidde op
zijn beurt tot een hoge concentratie van uitkeringsgerechtigden en lage inkomens in de
steden en tot concentratie van allochtonen in wijken met een lage sociale status.
De selectieve migratie hangt verder samen met het functioneren van de woningmarkt
en in het bijzonder met de verdeling van categorieën woningen over de steden en de suburbane woongebieden. Bij de segregatie binnen de steden zorgt de ongelijke verdeling
van dure en goedkope woningen in de stad voor een segregatie naar inkomen en naar
etniciteit. In vergelijking met sommige steden in het buitenland is de situatie in de
Nederlandse steden echter relatief gunstig. De gezondheidsverschillen tussen buurten
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hangen voor een groot deel samen met de op deze wijze ontstane demografische en sociaal-economische verschillen.
Een eerste verklaring voor de gevonden gezondheidsverschillen is dan ook gelegen
in demografische factoren. Gezondheidsproblemen die samenhangen met de hiervoor
beschreven demografische factoren zullen, afhankelijk van de demografische samenstelling van de buurt zich in meer of mindere mate voordoen.
Een tweede mogelijke verklaring voor de gevonden verschillen hangt samen met
leefstijlfactoren. Ten aanzien van leefstijlfactoren worden aanzienlijke verschillen tussen buurten gevonden. Het percentage rokers varieert aanzienlijk per buurt in Rotterdam
en Amsterdam. Deze variatie hangt vooral samen met de sociaal-economische positie
van de buurt. (Reelick & Lamers, 1991; Van Oers et al., 1993; Reijneveld, 1997).
Het alcoholgebruik en excessief alcoholgebruik varieert per buurt in Rotterdam (Reelick & Lamers, 1991; Van Oers et al., 1993; Van Oers & Garretsen, 1993), alhoewel een
duidelijk patroon zoals ten aanzien van het roken ontbreekt. In Amsterdam wordt op
stadsdeelniveau verschil in alcoholconsumptie aangetroffen (Reijneveld, 1994a).
Over illegaal druggebruik zijn weinig betrouwbare gegevens voorhanden. In Rotterdam zijn wel gegevens op buurtniveau bekend over druggebruikers in de methadon
hulpverlening. Uit deze gegevens blijkt dat deze categorie druggebruikers voornamelijk
woont in de oude centrumbuurten van Rotterdam (Toet & Geurs, 1993, 1994). In een
onderzoek naar de leefbaarheid en de spreiding van drugscenes in Amsterdam in 1986
blijkt dat in buurten waar sprake is van een grote verhuisdynamiek, een gemiddeld lage
opleiding, slecht onderhouden woningen en een lage bouwactiviteit bewoners over het
algemeen veel ‘drugs in de buurt’ signaleren. In het algemeen blijkt dat buurten met veel
drugsproblematiek in het centrum liggen (Kersloot & Musterd, 1987). Evenals in de
andere grote steden lijkt in Den Haag in het centrum van de stad een concentratie van
drugsproblematiek te bestaan (Gemeente Den Haag, 1995).
Ten derde vormen sociaal-maatschappelijke factoren van buurten een belangrijke
verklaring voor gezondheidsverschillen tussen buurten. In een aantal onderzoeken is een
duidelijk verband aangetoond tussen sterfte en de sociaal-economische positie van de
buurt (Lau-IJzerman et al, 1980; GG & GD Arnhem, 1985; Van der Maas et al., 1987;
Struben, 1988; Steenbergen, 1989; Van Oers & Teeuwen, 1991; Gorissen, 1991; Haverkate et al., 1993; Reijneveld, 1994ab; Reijneveld, 1995a, 1997). Ook voor ervaren
gezondheid en psychische problematiek is een dergelijke relatie op buurtniveau gevonden (Gorissen et al., 1988; Reijneveld, 1997; Van Oers et al, 1997).
Een vierde mogelijke verklaring hangt samen met fysieke omgevingsfactoren. De
resultaten van de diverse onderzoeken naar de invloed van de woonomgeving op de
gezondheidstoestand zijn niet eenduidig. Fysieke omgevingsfactoren zoals milieuverontreiniging en verkeersonveiligheid hebben zeker invloed op aspecten van de
gezondheidstoestand. Over de invloed van factoren als veiligheids(beleving) en de
waardering van het leven in een bepaalde woonbuurt op de gezondheidstoestand is
weinig bekend. In het eerste Amsterdamse vergelijkend buurtonderzoek (Lau-IJzerman et al., 1980) komt naar voren dat de samenhang tussen sterfte en allerlei buurtkenmerken toeneemt naarmate men langer in een bepaalde buurt woont. Dit resultaat
ondersteunt de hypothese dat de sociale en/of fysieke omgeving invloed heeft op de
gezondheidstoestand.
D EE L B
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In onderzoek van Reijneveld (1997) blijkt dat de verschillen tussen buurten in geestelijke gezondheidstoestand voor een groot deel verdwijnen na correctie voor SES (gemeten
door middel van inkomensniveau) en worden deze verschillen dus niet verklaard door
factoren in de fysieke omgeving. Ook de (directe) selectiehypothese dat mensen met een
slechte geestelijke gezondheidstoestand, ongeacht hun individuele SES-niveau, naar
achterstandsbuurten trekken werd niet door de resultaten ondersteund. In Rotterdams
onderzoek is gekeken naar de invloed van de woonomgeving op de ervaren gezondheid
van de bewoners. De kwaliteit van de woonomgeving is hierbij bepaald door de sociaaleconomische positie van de buurt. Na correctie voor individuele sociaal-economische
status van de inwoners wordt in buurten met een lage sociaal-economische positie een
lager percentage inwoners met een goede ervaren gezondheid gevonden dan in buurten
met een hoge sociaal-economische positie (Van Oers et al., 1997).
Tenslotte ligt een mogelijke verklaring in zorgaspecten. Gunther et al. (1993) geven
als mogelijke verklaring voor een hoger percentage psychiatrische behandelingen in
achterstandsbuurten van Maastricht dat mensen uit deze buurten een langere weg
bewandelen voor zij de juiste behandeling verkrijgen. Zij stellen het contact langer uit
en kunnen hun problemen minder makkelijk verwoorden. Hierdoor kunnen de problemen zelfs verergeren, waardoor verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg sneller
plaatsvindt. Wat betreft de huisartsenzorg in buurten lijkt er in sommige achterstandsbuurten een tekort aan huisartsen te ontstaan. Dit hangt waarschijnlijk samen met de
hoge werklast in deze buurten (Reijneveld, 1995c).

Conclusie
In tabel 10.5 worden de belangrijkste bevindingen ten aanzien van determinanten gegeven. Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat economische ontwikkelingen en fysieke
omgevingsfactoren van belang kunnen zijn voor regionale gezondheidsverschillen. Ook
regionale verschillen in leefstijl hebben geografische gezondheidsverschillen tot gevolg.
De concentratie van sociaal-economische problemen, samen met demografische ontwikkelingen vormen de achtergrond van de concentratie van gezondheidsproblemen in
de steden en binnen de steden in achterstandsbuurten.

10.5 Toekomstverwachtingen ten aanzien van
geografische gezondheidsverschillen
Toekomstverwachtingen ten aanzien van geografische gezondheidsverschillen hangen
in sterke mate samen met ontwikkelingen in de determinanten die in paragraaf 10.4
beschreven zijn. Hieronder wordt achtereenvolgens op elk van de drie onderscheiden
geografische niveaus ingegaan.

D EEL B

Toekomstige regionale gezondheidsverschillen
Het is te verwachten dat op regionaal niveau de demografische ontwikkelingen geen
belangrijke bijdrage aan de toekomstige geografische gezondheidsverschillen zullen

292

Roken b

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel c
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland

+
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gebruik b

Druggebruik
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+

+
+

+
+

-

+

+

+
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+d/+
+

-

+
+

+
+

+

+

+

+

+

293

+: verhoogde aanwezigheid van determinanten; -: verlaagde aanwezigheid van determinanten.
gegevens met betrekking tot het roken en overmatig alcoholgebruik: zie ook tabel 10.3. Hier zijn telkens de provincies met drie hoogste en laagste percentages als resp. + en - aangegeven.
Overijssel inclusief Flevoland.
verhoogde sterfte ten gevolge van verkeersongevallen op het platteland.
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Tabel 10.5: Overzicht geografische verschillen in determinanten. Alleen cijfers vanaf 1980. Exclusief gegevens op GGD-regio niveau. (Bronnen: zie tekst). a
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leveren. De bevolkingssamenstelling zal de komende jaren wel veranderen, maar dit zal
geen grote regionale verschillen te zien geven.
Dit geldt wel voor veranderingen in leefstijl. Het valt moeilijk te voorspellen welke
veranderingen in leefstijl zich de komende jaren zullen voordoen (denk bijvoorbeeld aan
mogelijke veranderingen in het vrijetijds- en bewegingsgedrag als gevolg van de introductie van de 36-urige werkweek), maar in paragraaf 10.4 is al opgemerkt dat bepaalde
veranderingen in leefstijl ingezet worden in het westen van het land en dan in de loop
van de tijd uitwaaieren over de rest van het land. Gezondheidseffecten die met leefstijl
samenhangen zullen dus hetzelfde patroon volgen. Zo zal het huidige relatief hoge percentage rokers in Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland over een aantal jaren
leiden tot een hogere sterfte aan longkanker. Nu is in Groningen de sterfte aan longkanker nog lager dan het landelijk gemiddelde.
Ook regionale ontwikkelingen op economisch terrein kunnen belangrijke gevolgen
hebben voor regionale gezondheidsverschillen. Het wegvallen of ontstaan van omvangrijke werkgelegenheid kan voor een regio aanzienlijke sociaal-economische gevolgen
hebben, die zich ook zullen weerspiegelen in de gezondheidssituatie in die regio. Denk
hierbij in het verleden bijvoorbeeld aan de mijnsluitingen in Limburg, het verdwijnen
van de textielindustrie in Twente en de neergang in de scheepsbouw en recent aan grote
bedrijfssluitingen. Deze grootschalige economische veranderingen hebben belangrijke
gezondheidseffecten, zowel positieve (wegvallen van arbeidsrisico’s) als negatieve (psychosociale problematiek en wegtrekken van economisch kansrijke en gezonde bevolkingsgroepen). Deze economische ontwikkelingen zijn deels niet te voorzien, deels wel,
maar desondanks nauwelijks te beïnvloeden vanwege het internationale karakter.
Daarnaast kan de planologische ontwikkeling van bepaalde regio’s gevolgen hebben
voor het milieu in een regio, met mogelijke gevolgen voor de gezondheidstoestand. Toekomstige ontwikkelingen waarbij deze aspecten een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld
de verdere ontwikkeling van de luchthaven Schiphol, de ontwikkeling van de Betuwelijn, de Hoge Snelheids Lijnen en andere grote planologische ingrepen. Deze planologische ontwikkelingen zijn vaak al geruime tijd bekend, zodat eventuele gezondheidseffecten bij deze ontwikkelingen goed onderzocht kunnen worden.
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Toekomstige gezondheidsverschillen tussen stad en platteland
Toekomstige demografische veranderingen zullen wel degelijk van invloed zijn op
gezondheidsverschillen tussen stad en platteland. De selectieve migratie van de afgelopen decennia zal zich nog enige tijd voortzetten. In de toekomst zullen in de grote steden
relatief meer allochtonen wonen dan nu. In de grote steden wordt een kleinere groei van
het aantal ouderen verwacht dan gemiddeld in Nederland. Er zullen over een aantal jaar
nog wel meer ouderen in de grote steden wonen, maar het verschil met de rest van
Nederland wordt kleiner (WRR, 1990). Dit geldt echter niet voor de groep allochtone
ouderen. Deze groep zal de komende jaren in omvang groeien (Garretsen & Raat, 1989;
Van Wissen & Huisman, 1997). Ook het percentage eenoudergezinnen en alleenstaanden (nu reeds oververtegenwoordigd in de grote steden) neemt de komende jaren in de
grote steden verder toe (Van der Wouden, 1996). Vooral de met allochtonen en allochtone ouderen samenhangende gezondheidsproblemen zullen zich dus nadrukkelijker
manifesteren in de grote steden dan nu het geval is.
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De toekomstige ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk niveau kunnen een bijdrage
leveren aan de verschillen tussen stad en platteland. Naast een verandering in de demografische samenstelling zal selectieve migratie de komende jaren leiden tot een toenemende segregatie en een concentratie van sociaal zwakkere groepen in de stad (Van der
Wouden, 1996). Over typisch grootstedelijke terreinen als dak- en thuisloosheid en illegaliteit is het moeilijk een uitspraak over toekomstige ontwikkelingen te doen (zie daarvoor deel B, hoofdstuk 9 respectievelijk deel B, hoofdstuk 8).
Een ander proces dat zich de komende jaren zal voortzetten is de verplaatsing van
werkgelegenheid van de grote steden naar de omliggende gemeenten. Verkeersproblematiek, bereikbaarheid, ruimtegebrek en vrees voor overlast liggen hieraan ten grondslag. Deze afbrokkelende werkgelegenheid in de steden wordt tot nu toe slechts ten dele
gecompenseerd door nieuwe (Van der Wouden, 1996). Verwacht kan worden dat ook in
de komende jaren de werkgelegenheidsproblematiek en dus de hiermee samenhangende
gezondheidsproblematiek in de grote steden omvangrijk blijft.
Ook factoren in de fysieke omgeving blijven een bijdrage leveren aan de gezondheidsverschillen tussen stad en platteland. De grote steden lopen als het ware achter op
de woningmarkt. Door het grote aanbod aan relatief goedkope huurwoningen en het
geringe aanbod van duurdere koopwoningen in de stad worden de sociaal-economisch
sterke groepen in hun stedelijke wooncarrière geblokkeerd en de sociaal-economisch
zwakkere (en in gezondheidsopzicht kwetsbare groepen) juist in de stad ‘vastgehouden’.
Deze situatie op de woningmarkt is aan het veranderen, maar dat gaat langzaam. Slechts
1 tot 2% van de woningvoorraad van de grote steden verandert jaarlijks (Van der Wouden, 1996).
Toekomstige gezondheidsverschillen tussen stadsbuurten
Binnen de grote steden zal door selectieve migratie een verdere concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen ontstaan in bepaalde buurten. Verwacht wordt dat het aandeel
allochtonen in een aantal buurten verder zal stijgen (Tesser & Van Praag, 1996). Deze
buurten zullen daarnaast gekenmerkt worden door hoge percentages jongeren. Met deze
kenmerken samenhangende gezondheidsproblemen zullen zich dus sterker manifesteren
in die buurten.
Ten aanzien van leefstijlfactoren zal gelden dat door verdere verandering in demografie en sociaal-economische positie (meer allochtonen, grotere groepen uit lagere sociaaleconomische klassen) de ontvankelijkheid van de bewoners van achterstandsbuurten
voor gezondheidsbevorderende activiteiten verder af zal nemen. Over toekomstige ontwikkeling van de drugsproblematiek in bepaalde buurten is niets te zeggen.
De grote steden zullen naar verwachting achterblijven in de ontwikkeling van werkgelegenheid, met name voor groepen met een lagere opleiding (Kronjee, 1994; Van der
Wouden, 1996). Dit zal een verdere concentratie en segregatie van sociaal-economisch
zwakke groepen (lage inkomensgroepen, uitkeringsgerechtigden, allochtonen, illegalen)
in achterstandsbuurten tot gevolg hebben, met daaraan gerelateerde slechtere gezondheidssituatie.
De ongelijke verdeling van dure en goedkope woningen tussen de buurten zal bij een
ongewijzigd beleid de segregatie en concentratie binnen de steden verder versterken.

D EE L B

295

1 0 G E O G R A F ISC H E G EZONDHEI DSVERSCHI LLEN II

VTV RIVM

Door een extra vergoeding aan ziekenfondspatiënten in achterstandsbuurten voor huisartsenzorg wordt verwacht dat het zorgsysteem beter aan zal sluiten bij de geconstateerde zorgbehoefte van de bevolking (Rasch et al., 1996).
Conclusie
Ten aanzien van toekomstverwachtingen kan geconcludeerd worden dat op regionaal
niveau nieuwe economische en planologische ontwikkelingen in gang worden gezet,
waar ook gezondheidseffecten aan verbonden kunnen zijn. Op stedelijk niveau is te
verwachten dat de segregatie en concentratie verder zal toenemen en de werkgelegenheid in de steden afbrokkelt. Binnen de steden zal dat leiden tot een verdere concentratie van bevolkingsgroepen met specifieke gezondheidsproblemen in achterstandsbuurten.

10.6 De betekenis voor het beleid
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Beleidsvoorbereiding
Een beleidsinstrument dat mogelijkheden biedt op regionaal niveau is de Gezondheids
Effect Rapportage. Bij grootschalige planologische ingrepen en voor grote economische
ontwikkelingen die te voorzien en beïnvloedbaar zijn (zoals op dit moment de veranderingen in de vervoersinfrastructuur) kan dit instrument inzicht bieden in de te verwachten gezondheidseffecten op regionaal niveau. Een dergelijk instrument kan ook gebruikt
worden bij het nagaan van gezondheidseffecten bij beleidsmaatregelen van de overheid.
Denk hierbij aan ingrepen in de sociale zekerheid, maar ook aan beleidswijzigingen op
het terrein van de volkshuisvesting (de nadruk op de bouw van dure koopwoningen in de
suburbane gebieden heeft geleid tot concentratie en segregatie in en binnen de steden).
Op het stedelijk niveau is het huidige ‘Grote Steden Beleid’ het belangrijkste initiatief om de problematische situatie van de grote en middelgrote steden het hoofd te bieden. Hoewel het Grote Steden Beleid zich vooral richt op versterking van de economische structuur en het creëren van werkgelegenheid (slechts een klein onderdeel van het
beleid is gericht op de verbetering van de zorg), zal het ook effecten hebben op de
gezondheid en welbevinden van de inwoners van de grote steden.
Binnen de grote steden is de laatste jaren met name het Gezonde Steden programma
van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) succesvol gebleken in het ontplooien
van initiatieven ter verbetering van de gezondheidstoestand van achterstandsgroepen. In
veel gevallen betreft het initiatieven met een intersectoraal karakter, opgezet in achterstandsbuurten, in samenwerking met de buurtbewoners. De achterstandsbuurt wordt in
deze gevallen dus gebruikt als een startpunt voor gezondheidsbevordering. De recent
verschenen armoede-atlas van het NIZW en de Armoedemonitor 1997 geven een overzicht van achterstandsgebieden in heel Nederland (Kronjee, 1994; SCP, 1997). Deze
armoede-atlas zou als aanknopingspunt voor interventies kunnen dienen, niet alleen
voor interventies in achterstandsbuurten in grote steden, maar ook in achterstandsbuurten in de andere steden in Nederland.
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Informatievoorziening
Als laatste kan geconcludeerd worden dat op het terrein van geografische gezondheidsverschillen aanzienlijke lacunes in kennis bestaan. Op provinciaal/COROP-niveau is
wel gezondheidsinformatie aanwezig, maar opmerkelijk weinig over determinanten. Op
het niveau van GGD-regio is de laatste jaren wel veel informatie over de gezondheidstoestand en leefstijl verzameld, maar het blijkt in de praktijk dat deze lang niet altijd vergelijkbaar is (Van den Hoogen & Van den Broek, 1996).
Met betrekking tot stad-platteland verschillen is wel gezondheidsinformatie aanwezig. Door de sterke mate van verstedelijking is het echter gewenst dat informatie over de
gezondheidstoestand beschikbaar komt op geografische niveaus die hiermee rekening
houden (zoals de indeling naar omgevingsadressendichtheid).
Op het niveau van stadsbuurten is relatief weinig gezondheidsinformatie beschikbaar. Op buurtniveau zijn mortaliteitscijfers in principe verkrijgbaar, maar morbiditeitscijfers nauwelijks voorhanden. Lokale gezondheidsenquêtes daarentegen dragen in
belangrijke mate bij aan de gezondheidsinformatie op buurtniveau. Over buurtverschillen in middelgrote steden is zeer weinig bekend.
Naast gezondheidsinformatie en informatie over leefstijl is het van belang ook informatie op de vier andere genoemde determinant-terreinen op deze geografische niveaus
te verzamelen. Er is wat dit betreft een sterke ontwikkeling gaande op het gebied van
geografische informatiesystemen die ten goede kan komen aan het volksgezondheidsonderzoek. Ecologisch onderzoek waarin informatie op en tussen geografische niveaus
met elkaar verbonden wordt, kan dan aanknopingspunten bieden voor zowel de beleidsontwikkeling als verder verklarend onderzoek naar de oorzaken van geografische
gezondheidsverschillen.
Met betrekking tot interventies om geografische gezondheidsverschillen te verkleinen liggen er met name mogelijkheden op het buurtniveau in de grote en middelgrote
steden. Ervaringen met kleinschalige gezondheidsbevorderingsprojecten, die zich richten op inwoners van buurten, laten zien dat deze aanpak succesvol kan zijn. Een verdere
opbouw van kennis op het terrein van interventies, waarbij de buurt de primaire invalshoek is, is gewenst.
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Bijlage 2: Lijst van gehanteerde definities
Allochtoon

persoon die voldoet aan het ‘2 uit 3’ criterium (beperkte definitie) of ‘1 uit 3’ criterium (ruime definitie): geboorteland van de persoon en/of geboorteland moeder
en/of geboorteland vader is niet Nederland.
Autonome ontwikkeling ontwikkeling in de maatschappij, die een (veronderstelde) invloed heeft op het
gezondheidsbeleid, de determinanten van gezondheid en/of de gezondheidszorg en
waarop de bij het gezondheids(zorg)beleid betrokken actoren niet of slechts in
beperkte mate kunnen sturen.
Clustering
het vaker tegelijk vóórkomen van enerzijds twee of meer indicatoren of anderzijds
twee of meer determinanten dan onder de aanname van onafhankelijkheid te verwachten is.
Comorbiditeit
iedere combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon.
Comparative Mortality
Figure (CMF)
zie standardized mortality ratio (directe standaardisatie).
Conceptueel model
zie model.
Determinant
een factor die van invloed is op de gezondheid of, in termen van meetbare grootheden, op de gezondheidstoestand.
Facetbeleid
beleid dat buiten de strikte volksgezondheidssfeer valt, maar waarbij toch sprake is
van het voorkómen van gezondheidsschade.
Incidentie
het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een
bepaalde periode, absoluut of relatief.
Index of Dissimilarity
(ID)
dat deel van het totaal aantal gevallen met een betreffend gezondheidsprobleem in
de bevolking dat moet worden herverdeeld teneinde elke demografische categorie
hetzelfde relatieve risico te geven als de gemiddelde bevolking.
Indicator
een meetbare grootheid die een beeld geeft van een bepaald aspect van de gezondheidstoestand (lichamelijk, psychisch, sociaal). Aggregatie van metingen individueel niveau levert indicatoren op populatie-niveau.
Interactie
de situatie waarbij het gecombineerde effect van aanwezige risicofactoren hoger
(synergistisch) of lager (antagonistisch) is dan de som van de afzonderlijke delen
(additioneel).
Interventie
activiteit met als doel het beïnvloeden van een determinant of ziekte in de gewenste richting.
Levensverwachting
het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.
Maatschappelijke
achterstandsgroepen
groepen die op meerdere dimensies van maatschappelijk gewaardeerde kenmerken, (uitgezonderd gezondheidstoestand) een sterke achterstand vertonen; (maatschappelijk) kwetsbare groepen.
Model, conceptueel
een geconstrueerd schema waarin een aantal begrippen in hun onderling verband
staan weergegeven en dat verwijst naar de werkelijkheid.
Morbiditeit
ziekte in een populatie.
Mortaliteit
hier gebruikt als overkoepelend begrip voor sterfte, verloren levensjaren en levensverwachting.
Odds
de verhouding (quotiënt) tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt en dat die gebeurtenis niet plaatsvindt.
Odds ratio (OR)
de verhouding (quotiënt) tussen twee odds.
Populatie attributieve
risico (PAR)
zie risico.
Prevalentie
het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment
(punt-prevalentie) of in een bepaalde periode, bijv. per jaar (periode-prevalentie),
absoluut of relatief.
Preventie, primair
het voorkómen dat nieuwe gevallen van een ziekte (en sterfte) optreden door het
wegnemen van de oorzaken.
Preventie, secundair
opsporen van een ziekte of een risicofactor van een ziekte voordat de ‘patiënt’ zich
van de ziekte bewust is, gevolgd door adequate behandeling.
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Risico, populatie
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Risicofactor
Risicogroep
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waarschijnlijk of mogelijk toekomstbeeld.
zie risico.
het percentage van een gezondheidsprobleem dat weggenomen wordt als bevolkingsgroepen met een ongunstige gezondheidstoestand even gezond zouden zijn
als de meest gezonde groep.
de verhouding (quotiënt) van het risico op een aandoening bij aanwezigheid van
een risicofactor ten opzichte van personen zonder deze factor.
specificering (niveau, waarde, kenmerkt) van een determinant waarbij een verhoogd relatief risico bestaat.
een te identificeren (sub)populatie met een verhoogde kans op een ongewenste
gebeurtenis, zoals ziekte.

Sociaal-demografische
gezondheidsverschillen verschillen in gezondheidstoestand tussen sociaal-demografische bevolkingsgroepen. De grootte van sociaal-demografische gezondheidsverschillen wordt uitgedrukt als een combinatie van omvang van de bevolkingsgroepen en het relatieve
verschil in gezondheidsscores tussen de groepen.
Sociaal-economische
status (SES)
positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van
opleiding, inkomen of beroepsstatus.
Standardized Mortality
Ratio (SMR)
de verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie en de sterfte in de
totale populatie gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen (indirecte standaardisatie).
Zorg
al die activiteiten, die er op gericht zijn tekorten in de gezondheidstoestand en/of de
zelfredzaamheid van individuen op te heffen, te reduceren en/of te compenseren.
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Bijlage 3: Lijst van afkortingen
Instituten/Instanties
CBS
CPB
EUR-iMGZ
GGD
KUN
LSTO
NcGv
NIA’TNO
NIAD
NIDI
NIVEL
NIZW
NRV
OESO
RIAGG
RIBW
RIVM
RVZ
SCP
SGBO/VNG
SIG
RPD
SoZaWe
TNO-PG
UvA
VNG
VROM
VU
VWS
WHO
WRR
WVC

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg
Gemeentelijke/Gewestelijke Gezondheidsdienst
Katholieke Universiteit Nijmegen
Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak
Nederlands centrum voor de Geestelijke volksgezondheid (september 1996 opgegaan
in het Trimbos-instituut)
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO
Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
Nationale Raad voor de Volksgezondheid
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (tot januari 1996 Voorlopige Raad voor de
Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening)
Sociaal en Cultureel Planbureau
Sociaal Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek/VNG
Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg
Rijksplanologische Dienst
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TNO Preventie en Gezondheid
Universiteit van Amsterdam
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vrije Universiteit Amsterdam
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
World Health Organization
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Registraties/ Wetenschappelijke onderzoeken
AVO
Aanvullend Voorzieningen Onderzoek
CBS-GE
CBS Gezondheidsenquête
CBS-DLO
CBS Doorlopend Leefsituatie Onderzoek
CMR
Continue Morbiditeits Registratie
DOM
Diagnostisch Onderzoek Mammacarcinoom
ERGO
Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen
GLAS
Groningen Longitudinal Aging Study
GLOBE
Gezondheid en Leefomstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken
LASA
Longitudinal Aging Study Amsterdam
LLGB
Landelijk Longitudinaal Onderzoek onder Bejaarden
MORGEN
Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland
NEMESIS
NEtherlands MEntal health Survey and Incidence Study
NESTOR
NEderlands Stimuleringsprogramma OudeRenonderzoek
PIENTER
Peiling Immunisatie Effect Nederland Ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma
PLOTT
Prognostisch Landelijk Onderzoek Thuislozen en Thuislozenzorg
RNH
RegistratieNet Huisartspraktijken
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Aandoeningen
CARA
CHD
CHT
PKU
SOA
TBC
TIA

Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen
Congenitale Dysplasie van de Heup
Congenitale HyperThyreoïdie
Fenylketonurie
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
Tuberculose
Transient Ischaemic Attack

Overige afkortingen
ADL
AMW
AOW
APZ
AWBZ
CAD
CMF
COROP
DIS
GGZ
GHQ
GLV
GVO
HAVO
HBO
IADL
ICD
ICPC
ID
LAVO
LBO
LZB
MAVO
MBO
OKZ
OR
PAR
PGO
RR
RVP
SCL
SEGV
SES
SMR
TBA
VTV
VUT
VWO
WAO
WCPV
WW

Activiteiten van het Dagelijks Leven
Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemene Ouderdoms Wet
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
Comparative Mortality Figure
Commissie Regionaal Onderzoek Programma
Diagnostic Interview Schedule
Geestelijke GezondheidsZorg
General Health Questionnaire
Gezonde Levensverwachting
GezondheidsVoorlichting en -Opvoeding
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
Hoger Beroeps Onderwijs
Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven
International Classification of Diseases
International Classification of Primary Care
Index of Dissimilarity
Lager Algemeen Vormend Onderwijs
Lager Beroeps Onderwijs
Levensverwachting Zonder Beperkingen
Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Ouder- en KindZorg
Odds Ratio
Populatie Attributieve Risico
Periodiek Geneeskundig Onderzoek
Relatieve Risico
Rijksvaccinatieprogramma
Symptom Distress CheckList
Sociaal Economische Gezondheidsverschillen
Sociaal Economische Status
Standardized Mortality Ratio
Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen
Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Vervroegde UitTreding
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
Wet Arbeids Ongeschiktheid
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Werkeloosheids Wet
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Bijlage 4: Gebruikte gegevensbronnen
Deze bijlage geeft een overzicht van de belangrijkste gegevensbronnen die in dit rapport
gebruikt zijn voor de beschrijving van de verschillen in gezondheidstoestand en de
determinanten ervan (tabel A) en de huidige en toekomstige omvang van de betreffende
bevolkingsgroepen (tabel B).
Tabel A beoogt niet een uitputtend overzicht te geven. Alleen die bronnen worden
genoemd die binnen een hoofdstuk in deel B zijn gebruikt voor meerdere indicatoren of
determinanten van de gezondheidstoestand. Registraties of onderzoeken die slechts op
één ziekte (bijvoorbeeld suikerziekte) of één determinant (bijvoorbeeld roken) zijn
gericht, blijven dus buiten beschouwing. In tabel A wordt per hoofdstuk aangegeven
welke bronnen aan deze criteria voldoen, en daarnaast of deze bronnen gebruikt zijn om
de gezondheidstoestand, determinanten en/of trends daarin te beschrijven. Er is uitgegaan van een strenge definitie van trend-onderzoek, namelijk dat binnen een bepaalde
bron over minstens een periode van 10 jaar vergelijkingen op meer dan twee tijdstippen
in de tijd moeten zijn gemaakt.
Er is in vrijwel alle bijdragen sprake van verwijzing naar ‘incidenteel onderzoek’. De bronnen voor dat onderzoek zijn niet in de tabel opgenomen. Daarvoor wordt
verwezen naar de bijdragen zelf en de uitgebreide literatuurlijsten daarbij.
Hoewel op deze wijze tevens een indruk ontstaat van de zwaartepunten van de
aanwezige kennis over gezondheidsverschillen, moet met klem benadrukt worden dat
tabel A niet bedoeld is om de mogelijkheden van de gegevensbronnen aan te geven, maar
het feitelijke gebruik.
Tabel B geeft de gebruikte bronnen weer met betrekking tot de huidige en toekomstige omvang van specifieke bevolkingsgroepen. Uit de tabel blijkt dat voor de vaststelling
van de huidige omvang van deze groepen gebruik is gemaakt van vier verschillende
soorten gegevensverzamelingen:
• registraties die gebaseerd zijn op gegevens van de burgerlijke stand (leeftijd, burgerlijke staat, etnische afkomst, regionale bevolking);
• registraties gebaseerd op het beroep dat gedaan wordt op wettelijke regelingen
(arbeidsongeschikten; asielzoekers);
• enquêtes, waarvan de uitkomsten worden gegeneraliseerd naar de totale bevolking
(opleiding, inkomen, arbeidsstatus);
• gericht (veld)onderzoek, gebruikmakend van diverse schattingsmethoden (dak- en
thuislozen, illegale asielzoekers).
De mate van onzekerheid die bij de bepaling van de huidige omvang van deze bevolkingsgroepen een rol speelt, werkt in versterkte mate door in de schattingen van hun toekomstige omvang. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in bevolkingsprognosesen doorberekeningen, scenario’s en kwalitatieve beschouwingen. Dit laatste betekent
meestal dat kwantitatieve prognoses niet beschikbaar zijn, of met zeer grote onzekerheden zijn omgeven.
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Tabel A: Voornaamste gebruikte gegevensbronnen voor het in kaart brengen van sociaal-demografische
gezondheidsverschillen (huidige situatie en trends) en determinanten ervan.
Hoofdstuk (in deel B)

Voornaamste bronnen a

Verschillen in
Determinanten van
gezondheidstoestand gezondheidsverschillen
huidige trends in het huidige trends in het
situatie verleden situatie
verleden

1

Sociaal-demografische
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
factoren: hun relatief belang CBS-GE
2 Jeugd
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
JGZ-peilingen
3 Ouderen
CBS-GE
ERGO
GLAS
LASA
Leiden 85+
SCP-AVO
SCP-Ouderen in instellingen
4 Gehuwden, ongehuwden,
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
samenwonenden en
CBS-GE
alleenstaanden
GLOBE
NEMESIS
NESTOR
5 Sociaal-economische
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
gezondheidsverschillen
CBS-GE
GLOBE
ERGO
MORGEN
NEMESIS
PIENTER
Voedselconsumptiepeiling
6 Werklozen en
CBS-DLO
arbeidsongeschikten
CBS-GE
NIVEL Nationale Studie
7 Allochtonen
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
CBS-GE (Turken)
8 Vluchtelingen, asielzoekers alleen incidenteel onderzoek
en illegalen
9 Dak- en thuislozen
behalve incidenteel onderzoek
ook registratiegegevens van
enkele hulpverlenende
instanties
10 Geografische
CBS-Doodsoorzakenstatistiek
gezondheidsverschillen
CBS-GE
Regionale GE’s

+
+
+

(+) b
(+) b
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

(+) c

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

(+) d
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

(+) e
(+) e

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

a) voor gebruikte afkortingen van de onderzoeken zie bijlage 3.
b) op basis van de CBS-Doodsoorzakenstatistiek en de CBS-GE zijn twee periodes met elkaar vergeleken, namelijk gegevens
uit de begin jaren tachtig en begin jaren negentig.
c) de gegevens van het LASA-onderzoek uit 1993 zijn vergeleken met gegevens uit het LLGB-onderzoek uit 1956.
d) verschillende incidentele onderzoeken uit de jaren vijftig, tachtig en negentig zijn vergeleken.
e) CBS-DLO-gegevens uit 1994 en 1982 zijn met elkaar vergeleken en met CBS-GE gegevens uit 1994.
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Tabel B: Gebruikte bronnen met betrekking tot de huidige en toekomstige omvang van specifieke bevolkingsgroepen.
Sociaal-demografisch
kenmerk/Bevolkingsgroep

Huidige omvang

Toekomstige omvang

Leeftijd en geslacht
Burgerlijke staat
Samenlevingsvorm
Sociaal-economische status
• opleiding

CBS-bevolkingsstatistiek
CBS-bevolkingsstatistiek
CBS-huishoudensstatistiek

CBS-bevolkingsprognose
CBS-bevolkingsprognose
CBS-huishoudensprognose

CBS-gezondheidsenquête /
CBS-enquête beroepsbevolking
CBS-Inkomenspanel Onderzoek
CBS-gezondheidsenquête

EUR-doorberekening

CBS-enquête beroepsbevolking
College van Toezicht Sociale
Verzekeringen
CBS-bevolkingsstatistiek
gegevens Ministerie van Justitie
incidentele schattingen
incidentele schattingen

CPB-scenario’s
CPB-scenario’s

•
•

inkomen
beroepsstatus
Arbeidsstatus
• werklozen
• arbeidsongeschikten
Allochtonen
Vluchtelingen en asielzoekers
Illegale asielzoekers
Dak- en thuislozen
Regionale bevolkingsontwikkeling
• naar provincies /COROP-gebied

•

naar urbanisatiegraad

•

allochtonen naar GGD-regio

310

CBS-bevolkingsstatistiek naar
gemeenten
CBS-bevolkingsstatistiek naar
gemeenten
CBS Structuurtelling

CPB-scenario’s
niet beschikbaar

CBS-allochtonenprognose
niet beschikbaar
niet beschikbaar
incidentele prognose
VROM-regionale
bevolkingsprognose
Focus (RPD/VROM)
NIDI-regionale allochtonen
prognose
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Register
A
Aangeboren afwijkingen

Achterstandsgroepen

Arbeidsongeschikten

7, 9, 19, 22, 24, 30, 33, 36,
39-40, 51, 57-58, 65-67, 123,
181-198, 211, 217, 253,265, 299, 308-310

31, 72-73, 85, 94,
202, 205, 209, 247
11, 15-16, 21, 26, 31,
36, 39, 41, 98, 296, 304

Achterstandswijken

Arbeidsstatus

16, 19, 25, 29, 50-66, 308, 310

Artrose

17, 110-111, 116, 126, 128-129

22, 26
Asielzoekers

ADL

7, 10, 16, 20-22, 24-25, 30,
39-40, 42, 48, 66, 98, 211, 225-240,
259, 262, 308-310

108, 126, 307

Afgeschatte arbeidsongeschikten

22, 40, 188
Astma

AIDS

72, 74, 101, 139, 221, 231, 245, 249,
253, 261, 272, 277-278, 280, 288, 297

Alcoholgebruik

9, 29, 88, 98, 149, 160, 163-164,
191, 208, 213, 247-248, 250,255,
261, 285-287, 289, 291, 293, 298

Alcoholverslaafden

250, 261

Alcoholverslaving

Attributieve risico

22

Alleenstaande allochtonen

22

Belemmeringen
Beperkingen

Beroep
Alleenstaande minderjarige asielzoekers

22, 40,
237

16, 22, 40, 122, 124,
130, 133, 144

Alleenstaande ouders

18, 21, 39-40, 48, 51, 55,
133-134, 143-144, 148, 195

Alleenstaanden

7, 10, 18, 32, 39-40, 55,
123-124, 133-152, 195, 232,
259, 288, 294, 309

Allochtone jongeren

16, 22, 40, 48, 216

Allochtonen

7, 9-10, 20, 22, 25, 30-32, 36, 39-42,
48, 93, 99, 125, 183, 197, 199-223,
236, 259, 265, 288-290, 294-295, 300, 309-310

Angststoornissen

24, 26, 50, 52, 59, 304, 307

B
109, 117, 144

17-20, 23-25, 27, 34-36, 40, 47,
50-57, 59, 61-62, 64, 66, 82,
106-109, 114-119, 123-126, 131-132,
134-135, 147, 156, 159, 161, 167,
174-175, 177, 183-185, 187-189,
193, 197, 269-270, 276, 281-282, 307

247, 250, 255, 257, 261

Alleenstaande allochtone moeders

Alleenstaande ouderen

17, 79-81, 87, 96-97, 102, 278

20, 22, 37, 40, 50, 72, 97, 144, 148,
157-161, 164, 168, 171, 183, 197, 208,
225, 229, 234, 237, 261, 285, 307-308

Beroepsstatus

Beroerte

9, 16, 18-19, 24-26, 35, 40, 50-51,
53, 56, 58-63, 65, 163, 305, 310
34, 112, 114-116, 125, 128-129

Bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker

151

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

151

Bijstandsmoeders
Bloeddruk
Borstkanker

22, 197
9, 29, 163-165, 201, 203
110, 114-116, 128, 139, 142,
151, 273

17-18, 155, 257
Bronchitis

Antillianen

20, 22, 25-26, 32, 39, 51, 199-223

Arbeid

10, 30, 38-39, 148, 153, 173, 183,
188, 197-198, 211, 215-216, 222,
244, 252, 303

17, 110-111, 114-116, 126,
159, 245, 278

Burgerlijke staat
5, 16, 18, 25, 27, 29-30, 33-35,
47, 49-51, 53, 55-56, 58-63, 65, 124,
133-151, 156, 166, 206, 219, 268, 277,
285, 289, 308, 310
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21, 79, 156, 168, 209-210, 268-301

C
CARA

Dorsopathieën
Druggebruik

34, 111-112, 114-115, 124-125,
129, 154-155, 165, 168-169,178,
220, 245-246, 273, 280, 307

17, 110-114, 116
87-88, 101, 245, 255, 261, 285, 291

Drugsverslaving

17, 208, 247-250, 253,
257-258, 262

E
Care

72, 75, 91, 131, 151, 251, 307
Eczeem

Cariës

17, 97

87, 202, 208, 246
Eenoudergezinnen 22, 143, 150-151, 159, 209, 294

Causatie

28, 30-31, 41, 48, 138, 143, 146,
149, 193, 196, 251, 285

Cholesterol

165

Chronische aandoeningen
50, 54-59, 79-96,
101, 112, 116-117, 120-126,
131, 134, 142, 147, 154, 159,174,
177, 184-189, 201-203, 213-214, 234

Eenpersoonshuishoudens
Eenzaamheid

77, 121, 131, 144

Emfyseem

17, 111, 116, 126

Erfelijke aandoeningen
Etniciteit

Chronische bronchitis
Clustering

17, 110-111, 116, 126, 159

202, 218

5, 15-16, 19, 25-27, 29, 33, 39, 47,
50-51, 56-57, 60, 66, 199-223,
226-239, 268, 288, 290

304

Comorbiditeit

Forensengemeenten

20, 33, 54, 56-57, 63, 282

Fysieke omgeving

30, 79, 89, 207-209, 215,
231, 285-295

112, 117, 245, 304

Compressie

119, 126

Coronaire hartziekten

Cumulatie

51

17, 34, 110-112, 114-116,
131, 220
21, 32, 124, 188, 241, 252,
281, 285-286, 288, 290

G
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten 19, 39, 181-183,
185, 187-188, 191
Geestelijke gezondheid

Curatieve zorg
D
Dak- en thuislozen

7, 9-10, 16, 21-25, 30-31,
35, 37-39, 42-43, 48, 66,
241-266, 308-310

Dementie

17, 110, 112-113, 116, 128-129,
132, 160, 250

Depressie

17, 110, 112-113, 124, 129, 136,
156, 247, 251, 255, 257

Geestelijke gezondheidszorg
42, 81, 204, 207,
213, 219, 223, 233, 253,
264, 266, 276, 292, 298, 306-307
Gehoorstoornissen

Doeltreffendheid

10-11, 16, 21-22, 36, 38-39,
41, 47-48, 199, 220-221, 223

312

66

Geografische gezondheidsverschillen 5, 7, 16, 20,
30-31, 125, 156, 267-302
9, 18, 24, 27, 30-31, 55, 134-152

Geslachtsverschillen

17-18, 48, 54, 56, 60-61,
63, 136, 156, 283, 305

11, 41, 91
Geweld

Doodsoorzaken

75, 95

Geïnstitutionaliseerde bevolking

Gescheidenen
Doelgroepen

81, 132, 181, 223,
239, 264, 278

175, 207, 212, 233, 236

78, 85, 106, 114-115, 119,
130, 137-138, 157, 202-205,
223, 272-273, 279-280, 285, 300

114, 210, 220, 228, 230-232, 239

Gezichtsstoornissen

17, 126
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Gezin

81, 144, 151, 191, 209, 211, 219,
230, 237, 253

Inactiviteit

89, 164, 231-232, 236

Index of dissimilarity
Gezonde levensverwachting

Gezondheidsbeleid

5, 7, 10, 15-16, 35, 39-40,
47, 49, 61, 180, 222, 240, 304

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsenquête

2, 240, 296, 300, 303

20, 51, 67, 102, 177, 179,
199, 201, 219-220, 222, 270,
278, 297-298, 306

Glaucoom
Grote steden

18, 27, 106,
114-116, 119, 126,
131, 157-158, 307

116

36, 307

H
31, 36, 40, 94, 106-107, 109, 132, 175

Hart- en vaatziekten

117, 128, 130, 132, 137, 161,
163, 165, 173, 178, 203, 205,
208, 210, 214, 218, 250, 272-274, 280

Hartfalen

20, 76, 94, 202-203, 205,
227, 229-231, 234-235, 240,
246, 248-249, 256, 261, 265, 278

Influenza

128, 273

Informatievoorziening

11, 16, 39, 48, 66, 98,
130, 149, 176, 196, 219, 239,
263, 297, 300

Informele zorg

126-127, 131

Inkomen

9-10, 15-16, 18-19, 21-26, 29-31,
33, 35, 37-40, 50-51, 53, 56-59, 62-63,
65, 67, 122-124, 140-141, 143, 149, 153-178,
183, 191-192, 210, 219, 232, 234, 244,
278-279, 285-290, 305, 308, 310

9, 16, 20-22, 26, 31, 54, 56-57,
63-65, 77, 98, 101, 121-122, 125,
209, 215, 221, 242, 244, 267-299

GVO

Handicaps

Infectieziekten

50, 52, 65, 304, 307

Intermediaire factoren

28-29, 33, 177

Interventie

31, 38, 130, 149, 280, 304

Intolerantie

207-208, 210, 213, 216, 232, 236

Jeugd

10, 16-17, 22, 36, 39-41, 48, 58, 61, 64,
69-98, 123, 127, 154, 159-160, 201-202,
204, 208, 210, 214-216, 222, 237, 239-241,
244-245, 249, 254-264, 266, 286, 289, 293, 295

110, 112, 114-116, 129
K

Hartinfarct

18, 116, 128-129, 155
Kanker

Heupfractuur

116

Huisartsenregistratie

113

Huishoudenssamenstelling
Huisvesting

19, 207-209, 215, 288

10, 22, 30-31, 38-39, 169,
218-219, 222, 228, 230-232,
236, 238, 243, 252

112, 116, 125-126, 139, 203, 205,
208, 218, 274-275, 280

Kindermishandeling

71, 77, 81, 83, 85

Kleuters

84, 92, 99, 220

Kwaliteit van leven

47, 73, 106, 117-118,
126, 129-130, 159

Kwaliteit van zorg
Hypercholesterolemie

168, 263

29, 163-164, 170
L

Hypertensie

128, 164, 246, 253
Laag inkomen

I

22-24, 40, 123-124, 167, 170, 290

Langdurig arbeidsongeschikten

22, 39, 265,299

ID

50-52, 55, 58-60, 65, 198, 304, 307

Langdurige armoede

22

Illegalen

7, 10, 16, 20-22, 31, 35, 37-39, 66,
225-240, 262, 295, 309

Langdurig werklozen

19, 21-22, 39, 167,
181-182, 189, 197-198,
210, 217, 265
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Leefsituatie

Leefstijl

41, 102, 140, 151, 185, 188,
197-198, 220, 231, 298, 306

Monitoring

11, 16, 39-41, 48, 98, 239, 263, 306

Morbiditeit

71, 89-90, 94, 115-116, 124-126,
128, 134, 146, 158, 160, 189, 198, 261,
268, 273, 300, 304

Mortaliteit

47, 71, 84, 94, 119, 123, 126, 134,
136, 158, 179, 225, 281, 304

9-10, 29-30, 39, 48, 69, 93, 127, 132,
138, 140, 153, 164, 169, 173-174,
207-208, 214, 232, 252, 285-299

Levensverwachting

2, 18-21, 26-27, 36-38, 47,
81, 106, 114-116, 119, 126, 131,
157-158, 214, 225, 271-272, 279-288,
299, 304, 307

Multiple sclerose

116

N
Levensverwachting zonder beperkingen

Lichaamsgewicht

114-115,
119, 307

Nieuwvormingen

139, 143

O

Lichamelijke activiteit 30, 120, 141, 165, 169, 181

Odds ratio

Lichamelijke beperkingen

OESO-indicator

24, 35, 47, 52, 82,
107, 109, 117, 123, 132,
156, 175, 197

85, 137

61-63, 135, 166, 185, 304, 307
50-51, 54, 59, 61, 63,
107-109, 306

Ongehuwden
Lichamelijke gezondheid
30, 134, 143, 188-189,
196, 227, 230, 245, 255, 265
Life-events

29, 140, 166-167

Longkanker

34, 115-116, 138, 161, 165, 269,
272-274, 277, 280, 284, 286, 294, 298

Longontsteking

7, 9, 47, 55, 133-152, 309

Ongevallen

78-79, 89, 96, 103, 113-114, 137,
185, 188, 202, 205, 223, 229,
253, 273, 277

Ongezonde levensverwachting

47

Ongezondheid

18, 50-51, 55, 61, 206, 228, 286

Onverzekerden

10, 25, 35, 38

113-115

M
Opleiding
Maagkanker

116, 273, 277

Maatschappelijke achterstandsgroepen

Marokkanen

16, 31, 36,
304

20, 22, 25-26, 30, 32, 51, 95,
150, 199-220

9, 15-16, 18-19, 22, 25-29, 31-35,
37, 40, 50-65, 86, 122-123, 134-135,
137, 143, 153-180, 183-188, 192, 197,207,
210-211, 216, 219, 230-231, 237, 244,257-259,
275-280, 285, 289-291, 295, 305, 308, 310

Opname
Opsporing

91, 122, 124, 136, 203, 206
71, 73-74, 78, 95, 97, 116, 128, 298

Materiële omstandigheden
29-30, 40, 138-141,
148-149, 165, 167, 169, 252

Ouderdomsslechthorendheid

Medische consumptie

Oudere mannen

22, 112, 115, 120, 123-124,
144-145, 276, 286

Oudere vrouwen

22, 112, 115, 120, 123-124,
149, 159

Migratie

37, 43, 80, 82-83, 89,
168, 178-179, 184, 187-189,
204, 212, 299

27, 207-208, 211-212, 218,
221-222, 226-227, 230, 239, 285,
288-290, 294-295

Minderjarige asielzoekers
Minderhedenbeleid

314

22, 40, 98, 237
22, 199, 220-221, 223

Oudere allochtonen

116

22, 125
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7, 9-10, 16-17, 22-24, 31, 36-40, 48,
58, 61, 64-65, 70, 90-91, 99, 103,
105-133, 140, 144-145, 149-154, 158-159,
177, 185, 211, 214, 219, 238, 250, 277,
286-290, 293-294, 299, 306-309

Richtlijnen

99, 129, 208

Risicofactor

94, 128, 173, 197, 201, 236, 304-305

Risicogroep

76, 181, 236-237, 243, 258, 305

Roken
Overgewicht

9, 29, 33-34, 85-88, 94-97, 101-103,
127, 141, 152, 160-165, 173, 180, 187,
191-193, 208, 247, 255, 280, 285-293, 298, 308

9, 29-30, 35, 82, 139, 141,
163-164, 170, 208

P

S

PAR

24-27, 50-52, 55, 58-59, 304-305, 307

Peuters

Samenlevingsvorm 5, 16, 18, 33-34, 47, 50-51,53,
55, 58-63, 65-66, 133-149, 310

69, 71, 77, 79, 87, 89, 91-92, 94-95
Samenwonenden

Platteland

7, 133-152, 309

20, 27, 33, 64, 268-299
Schizofrenie

Polio

76

Prenatale zorg

90

Preventie

2, 10, 22, 36-38, 41, 48, 65, 70-71,
73, 79, 84, 87, 90-92, 95, 99, 102-103,
127-129, 132, 179, 185, 206-207, 212-213,
217, 223, 233-234, 236, 239, 252, 262-263,
298, 300, 303-304, 306-307

Schoolkinderen

Seksueel gedrag

78, 103

Projectie

147, 174, 305

Prognose

32, 43, 81, 93, 145, 174, 310

Prostaatkanker

115-116, 128, 139

Provincies

20, 27, 33, 51, 267-299

Psychische gezondheid
17-18, 21,69, 81, 83, 97,
116-117, 132-136, 144, 155-156,
171, 178,188-189, 193, 198-204, 217, 228-235, 240
245-251, 254-258, 260-266, 270, 276-278, 291, 300
Psychosociale factoren

29-30, 138, 140-141,
143, 163, 166, 169-170

R
Regio

20, 27, 37, 47, 50-51, 57, 60, 66,
74, 83, 135, 156, 220, 267-300

69-103, 201, 204, 220-221

Screening
36, 73-74, 95-96, 99-103, 128,
142, 170, 222, 227, 249, 264, 277, 279-280

Selectie
Privé-ongevallen

136, 155-156, 204, 222,
247-248, 252, 257

139, 228

10, 28, 30-31, 41, 48, 71, 138, 142-143,
146, 149, 193, 211, 251, 253, 285

Selectieve migratie

27, 285, 288-290, 294-295

Slechthorendheid
SOA

75, 77, 110-111
213, 227, 229, 251, 261, 307

Sociaal-demografische
gezondheidsverschillen

10-11, 16, 23-25,
27-28, 31, 36, 38-39,
41-42, 58, 305, 309

Sociaal-economische
5, 7, 11, 27, 29, 35, 39-43,
gezondheidsverschillen
123, 153-180, 264-265
Sociaal-economische status
9-10, 16-19, 22,
25-30, 34-36, 39, 47, 49-51, 55,
66, 79, 83, 122-124, 129- 134, 143,
153-180, 206-210, 216-217, 221-222,
226, 231-232, 234, 236, 278-280, 284,
290, 292-293, 298-300, 305-307, 310
Sociaal-maatschappelijke factoren

Regionale verschillen
Relatieve risico

67, 92, 125, 131, 267-300

23-24, 26, 34, 50-51, 53-54, 56,
58, 61, 136, 148, 154-156, 173, 206,
304-305, 307

Sociale omgeving

Somatische zorg
Reumatoïde artritis

285, 287,
289, 291

48, 89, 132, 207-209,
215, 231-232
207, 212, 233

116
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Sport

89, 187, 191-192, 208, 289, 306

Sportongevallen,

78

Staar

110-111, 116

Stad

20, 27, 33, 64, 125, 156, 223, 234, 268-301

Vergrijzing

34, 125, 132, 147-148, 174, 194, 262

Verkeersgedrag

139

Verkeersongevallen

78, 82, 85, 96-97, 205,
273, 277, 288, 293

Verkoudheid
Stadsbuurten

268, 278-279, 284-285, 290,
295, 297

Steden

9, 16, 20-22, 25-26, 31, 51, 54, 56-57,
63-65, 77, 96, 98, 101, 121-122, 125,
165, 209, 215, 221, 229, 242, 244, 254, 267-300

Sterfte-oorzaken, zie doodsoorzaken
Suïcide
Suikerziekte

113-114, 227, 249

Verpleeghuisbewoners
Verpleeghuizen
Verslaving

121, 123-124, 131-132, 253, 277

136, 156, 240, 245, 250, 261, 266, 301

Verstandelijke handicap
84, 137

17, 80, 97, 110-112, 116-117,
124-125, 128-129, 159, 168, 201-203,
205, 218, 221, 280, 308

73, 212, 247, 251

Vervroegd gepensioneerden
181-182, 184,
186-187, 189, 192, 194-196, 198
Verzorgingshuisbewoners
Verzorgingshuizen

Surinamers

106, 124

124

21, 106, 118, 123-124, 282

20, 22, 25-26, 32, 39, 51, 199-222

Syndroom van Down

Vetconsumptie

164

Vluchtelingen

7, 20, 22, 30, 39, 66,
225-240, 309-310

72-73

T
Tandarts

208, 212, 217, 255, 258, 270, 277

TBC

Voeding

86-87, 99, 149, 163, 166, 169,
208, 213, 221, 247, 255, 285

227, 229, 261, 278, 307
Voortijdig schoolverlaters

Therapietrouw

22, 98
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W

Thuislozen

7, 9-10, 16, 21-25, 30-31, 35,
37-39, 42-43, 48, 66, 241-266,
306, 308-310

Thuisloze jongeren

Wachtlijsten

121-122, 262-263

WAO-ers

185, 198

Weduwen

18, 137, 139-140

40, 241, 245, 254-263, 266

Toegankelijkheid van zorg

10, 36, 122
Weduwnaars

Tuberculose

18, 137, 140-141, 144

76, 227, 231, 234, 249, 263, 307
Werkende arbeidsongeschikten

Turken

22, 25-26, 30, 32, 51, 57, 95, 150,
199-206, 208-220, 309
Werkloosheid

30, 65, 81, 167, 188-198, 209,
215-217, 228, 234, 289-290

U
Urbanisatiegraad

20, 24, 27, 50, 54, 56-59, 63-65,
125, 134-137, 268, 275-277,
281-283, 298-299, 310

V
Vaccinatie
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Werklozen

7, 9, 19, 21-22, 26, 33, 39-40,
51, 57, 181-198, 210, 216, 232, 259,
265, 279, 309-310

Werkomstandigheden
69, 74, 76-77, 94-95, 100, 128,
158, 185, 212, 220

Werkzaamheid

182, 185, 187,
191-192

9, 29, 31, 40, 165-166
11, 41
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9, 21, 31, 155, 190, 205, 209, 215,
218, 229, 251, 280, 290, 298

Zorgaanbod

91-92, 237, 285

Zorgbehoefte

2, 10, 38, 261, 296

Woonomstandigheden 119, 153, 163, 165-166, 290
Zorggebruik

2, 47, 130, 166, 170, 177, 186, 212,
229, 233, 270, 276, 278, 281, 285

Z
Ziekenhuisopname
Ziekenhuizen

78, 114, 184, 186, 299
20, 121, 136, 222, 234, 253,
261, 271

Zorginterventies
Zorgvoorzieningen
Zuigelingen

Ziekte van Parkinson

29, 212, 230, 238, 253

69-102, 204-205, 212, 219, 221-222

132
Zwerfjongeren

Ziekteverzuim

128

21-22, 98, 255-256, 258

80, 196-197
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