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Enkele Belgische cijfers… 

Levensverwachting voor een man van 25j 
 

Hooggeschoold  80,0 
Hoger middelbaar  77,5 
Lager middelbaar  76,0 
Lager onderwijs  74,0 
Geen onderwijs  72,5 

 

Voor ongeschoolden ging de levensverwachting   
er niet op vooruit in het afgelopen decennium 

Koning Boudewijnstichting, 2010 



Enkele Belgische cijfers… 

Gezonde levensverwachting  
voor een vrouw van 25j 
 
Een hooggeschoold e heeft  
nog 47 gezonde jaren te verwachten 

Middelbaar onderwijs     5 jaar minder 
Lager onderwijs        11 jaar minder 
Geen onderwijs    18 jaar minder 

 

Voor  alle groepen is de achterstand toegenomen  
in het afgelopen decennium 

Koning Boudewijnstichting, 2010 



Gezondheid voor iedereen? 
• Ongelijkheid volgens scholingsgraad 



Gezondheid volgens scholingsgraad 



Gezondheid volgens scholingsgraad 



Medische consumptie en scholingsgraad 

Gezondheidsenquete, 2008 



Gezondheid voor iedereen? 
• Ongelijkheid volgens scholingsgraad 
• Ongelijkheid volgens socio-economische status 



Gehanteerde begrippen 

Social health gap 
 
Social-economic gradient in health 

 
Where people are in the social hierarchy  
affects the conditions in which they grow,  
learn, live, work and age,  
their vulnerability to ill health and  
the consequences of ill health.    
 

WHO Determinants of Health  



Gezondheidskloof bij moeder en kind 

Internationale verschillen 
 
Kindersterfte (voor de leeftijd van 2j): 
• IJsland:            2/1000 
• Mozambique:   120/1000 

 
Kraamvrouw sterfte 
• Zweden           1/17 400 
• Afghanistan          1/8 



Gezondheidskloof bij moeder en kind 

Ook op nationaal vlak speelt armoede  
een belangrijke rol in de gezondheid van moeder en kind 
 
Leven in armoede geeft verhoogd risico op: 
 
• Verlate start van prenatale consultaties 
• Minder aantal prenatale consultaties 
• Geringe deelname aan gezondheidsvoorlichting 

 
• Verhoogd risico op vroeggeboorte 
• Verlaagd geboortegewicht 
• Verhoogde kans op verblijf op NICU   
 

De Kraamvogel & PWO project KdG Antwerpen 



Gezondheidskloof bij moeder en kind 

Bevallen in extreme armoede in Antwerpen… 
 
‘Vorige nacht  is er bij ons weer zo’n vrouw bevallen...   
De vrouw kwam al van ZH X …  
maar daar hadden ze haar geweigerd omdat ze geen 
ziekteverzekering had en geen geld…  
Ons ZH mag zo iemand niet weigeren maar  
de directie wordt strenger… 
We zijn verplicht zo iemand 4 uur na de bevalling  
terug aan de deur te zetten… 
Gelukkig was het nacht en hebben we haar toch nog  
enkele uren langer kunnen houden…’ 

Getuigenis NG, Vroedvrouw in Antwerpen 



Gezondheidskloof bij jongeren 



Gezondheidskloof bij volwassenen 
Een lage socio-economische status gaat overwegend gepaard met 
een ongezondere levensstijl en een slechtere gezondheidsstatus… 
 

Van Oyen H et al. Sociale ongelijkheden in gezondheid in België, 2011 

Rookgedrag Mannen 

Rookgedrag Vrouwen 



Gezondheid voor iedereen? 
• Ongelijkheid volgens scholingsgraad 
• Ongelijkheid volgens socio-economische status 
• Ongelijkheid in specifieke minderheden 



Gezondheid in de Belgische 
zigeunerpopulatie 

Gezondheidsklachten bij roma/sinti  (minstens wekelijks) 

Olena Pengel-De Volder, MVV Uantwerpen,2013 

83% rokers 
31% BMI>30 



Gezondheid voor iedereen? 
• Ongelijkheid volgens scholingsgraad 
• Ongelijkheid volgens socio-economische status 
• Ongelijkheid in specifieke minderheden 
• Ongelijkheid in migrantenpopulatie 



De gezondheid van allochtonen 

Grote verschillen in gezondheidstoestand door 
 
• Migratiegeschiedenis (economisch – vluchteling) 
• Statuut (legaal – mensen zonder papieren) 
• ‘Etnische’ gezondheid  
• ‘Healthy migrants’ effect 
• Levensstijl en voedingsgewoonten 
• Economische positie 
• Culturele factoren 

 



Levecque K et al, Steunpunt Gelijke Kansen, 2006 



Gebruik van gezondheidszorg door   
allochtonen 

In België heeft iedereen met een 
legaal verblijfsstatuut recht op een 
gelijke toegang tot de 
gezondheidszorg. 

In de praktijk wordt toegang tot zorgaanbod bepaald door: 
• Weet hebben van het zorgaanbod 
• Een zorgvraag kunnen formuleren 
• De financiële middelen hebben om de zorg te betalen 

 



Gebruik van gezondheidszorg door   
allochtonen 

Levecque K et al, Steunpunt Gelijke Kansen, 2006 



Culturele  
verschillen & barrières 



Culturele verschillen en gezondheid 

Culturele gebruiken en denkwijzen 
maar ook religieuze systemen bepalen mee: 
• Hoe ziektebeelden worden gepercipieerd 
• Of een situatie als normaal of pathologisch wordt gezien 
• Welk ziektegedrag wordt gesteld 
• Of men hulp zoekt 
• Welke vorm van hulp men zoekt 
 



HD patiënten: culturele verschillen in 
symptoombeschrijving 



Culturele barrières en gezondheid 

Culturele gebruiken en denkwijzen 
maar ook religieuze systemen bepalen mee 
of er barrières bestaan 
die de toegang tot de gezondheidszorg 
en het gebruik van de gezondheidszorg 
beperken of verhinderen 
 



Gebruik van WZC door 
migrantenpopulatie 

Bevraagde woon- en zorgcentra (n= 258) 

Provincie 
WEST-VLAANDEREN 

N=114 

Provincie 
ANTWERPEN 

N=108 

Provincie 
LIMBURG 

N=36 
TOTAAL AANTAL OUDEREN OPGENOMEN IN WZC 
                                                                       (n= 25.476) 

Aantal 
N= 10.438 

Aantal 
N= 11.741 

Aantal 
N= 3.297 

OPGENOMEN ALLOCHTONE OUDEREN Aantal 
n/totale N 

Aantal 
n/totale N 

Aantal 
n/totale N 

Niet-Belgische nationaliteit: 39/10.438 77/11.741 98/3.297 
Marokkaanse origine/nationaliteit 0/39 2/77 0/98 

Turkse origine/nationaliteit 0/39 1/77 5/98 

WACHTLIJST ALLOCHTONE OUDEREN Aantal 
n/totale N 

Aantal 
n/totale N 

Aantal 
n/totale N 

Marokkaanse origine 4/10.438 2/11.741 0/3.297 

Turkse origine 1/10.438 3/11.741 4/3.297 
WZC= Woon- en zorgcentra 

 

Tinneke Vanderplancke, MVV, 2009, UAntwerpen 



Gebruik thuiszorgondersteuning door 
migrantenpopulatie 

Tinneke Vanderplancke, MVV, 2009, UAntwerpen 

Ervaren  
problemen 



Gezondheids  
ongeletterdheid 
             (health illiteracy) 



Definitie 

Dageforde LA & Cavanaugh KL. Adv Chronic Kidney Dis; 2013 



Conceptual model 

Dageforde LA & Cavanaugh KL. Adv Chronic Kidney Dis; 2013 



Gevolgen voor patiënten met 
chronisch nierlijden 

Gezondheidsongeletterdheid 
kan leiden tot: 
• Verminderde kennis 
• Gedaalde therapietrouw 
• Meer hospitalisaties 
• Verhoogd risico op overlijden 



Chronisch nierlijden en 
gezondheidsongeletterdheid 

International Medicine Journal, 2014 



Chronisch nierlijden en 
gezondheidsongeletterdheid 



Chronisch nierlijden en 
gezondheidsongeletterdheid 

Clinical JASN, 2009 



Chronisch nierlijden en 
gezondheidsongeletterdheid 

JASN, 2010 



Culturele barrières & 
Gezondheidsongeletterdheid 
            
       Consequenties voor de praktijk   



Consequenties voor de praktijk 

• Vraag je je wel eens af of je patiënt wel kan lezen? 
• Check je of je patiënt je uitleg begrepen heeft? 
• Kan je ook gebruik maken van info in beeldmateriaal? 
• Pas je je spreektaal aan indien nodig? 
• Hoed je je om je communicatiestijl te wijzigen indien… 
• Kan je gebruik maken van niet taalgebonden meetinstrumenten? 
• Heb je oog voor mogelijke culturele en religieuze verschillen 

bij het bespreken van transplantatie, levenseinde planning… 



Besluit 

• Gezondheidsongelijkheid bestaat, ook in Vlaanderen 
 

• Ongelijkheid vindt zijn oorsprong in verschillen in  
opleiding, inkomen, origine  
en tal van andere verwante factoren 
 

• Culturele barrières en gezondheidsongeletterdheid  
vormen belangrijke risico’s op ongelijkheid  
in het gebruik van gezondheidszorg en de uiteindelijke  
gezondheid, ook op het gebied van nierlijden 
 

• Dit heeft belangrijke consequenties om 
KIDNEY HEALTH FOR ALL te verwezenlijken 
 



Gelijke 
gezondheidszorg 
voor iedereen!!! 
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