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Voorwoord 

 

In opdracht van het Zorginstituut heeft Equalis samen met Pharos onderzoek 
gedaan naar het vóórkomen en de determinanten van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen in relatie tot de producten en adviezen die het 
Zorginstituut uitbrengt. In het kader van de onderzoeken naar passende zorg die 
het Zorginstituut momenteel uitvoert (zogeheten signalementen) hebben we 
hierbij ook specifiek gekeken naar de sectoren oncologie, cardiovasculaire 
aandoeningen, ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg.  

Het onderwerp is een maatschappelijk en politiek belangrijk thema. De verschillen 
in gezondheid en zorggebruik tussen mensen met een hoge en lage 
sociaaleconomische positie zijn groot én in de afgelopen jaren niet afgenomen. 
De verschillen zijn wereldwijd zichtbaar. Ook in Nederland zijn diverse 
programma’s gestart om gezondheidsverschillen terug te dringen. Hoewel het 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen geen kerntaak is van 
het Zorginstituut, voelt het Zorginstituut wel de verantwoordelijkheid om oog te 
houden op de mogelijke effecten van hun producten en adviezen op het ontstaan 
van deze verschillen. 

Met dit onderzoek wil het Zorginstituut allereerst zicht krijgen op achterliggende 
determinanten die het ontstaan van sociaaleconomische verschillen verklaren. 
Daarnaast wil het Zorginstituut inzicht in de mogelijkheden die het Zorginstituut 
heeft om via zijn producten en adviezen bij te dragen aan het verkleinen (en op 
zijn\ minst niet vergroten) van deze verschillen. 

In het kader van het onderzoek, dat liep van september 2021 tot en met mei 2022, 
hebben we literatuuronderzoek uitgevoerd, documenten beoordeeld, zijn diverse 
focusgroepen met medewerkers binnen het Zorginstituut gehouden en is een 
checklist ontwikkeld die het Zorginstituut handvatten geeft om rekening te 
houden met sociaaleconomische gezondheidsverschillen in (de uitvoering van) 
zijn beleid. Dit eindrapport doet verslag van de resultaten van het onderzoek.  

Dit rapport en de bijbehorende checklist is opgesteld door Lieke Boonen, Dana 
van Son, Piet Stam, René Hoekstra (Equalis), Maria van den Muijsenbergh, Aldien 
Poll en Majorie de Been (Pharos). Diana Delnoij is vanuit het Zorginstituut 
betrokken geweest als inhoudelijk begeleider. We zijn veel dank verschuldigd aan 
alle deelnemers aan de focusgroepen binnen het Zorginstituut die de concept 
versie van het rapport en de checklist nauwgezet hebben meegelezen en van 
commentaar hebben voorzien.  

 

Lieke Boonen 

Projectleider Equalis Strategy & Modeling  
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Samenvatting  

Achtergrond en aanleiding 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in 
gezondheid en levensverwachting, afhankelijk van iemands positie in de 
maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES) (Pharos, 
2019). Mensen in een lagere maatschappelijke positie (afgemeten aan opleiding 
en inkomen) hebben vaak meerdere uitdagingen zoals een lagere 
levensverwachting, meer chronische aandoeningen, een ongezondere leefstijl en 
meer psychische klachten. Zij voelen zich vaak ongezonder dan mensen met een 
hogere opleiding en meer inkomen. Hierbij zijn het niet de opleiding en het 
inkomen op zichzelf die leiden tot gezondheidsverschillen, maar de complexe 
leefsituatie die daar het gevolg van kan zijn. Ook een etnische 
minderheidsachtergrond is een onafhankelijke factor die sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen vergroot.  

Er is, zowel in Nederland als wereldwijd,  veel aandacht voor het terugdringen van 
gezondheidsverschillen. De gezondheidsverschillen zijn in de afgelopen jaren 
echter niet afgenomen. Dit vanwege zowel de beperkte continuïteit en 
samenhang (integraliteit) in beleid als vanwege de grote focus op leefstijl en 
eigen verantwoordelijkheid van de burger. Hoewel de genomen maatregelen wel 
geleid hebben tot gezondheidswinst, zien we dat mensen met een hogere 
sociaaleconomische positie hiervan meer geprofiteerd hebben dan mensen met 
een lagere sociaaleconomische positie. 

De aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen is complex en 
verklaringen voor het ontstaan van verschillen liggen veelal buiten het 
gezondheidsdomein. De WHO (WHO, 2019) heeft in beeld gebracht wat de 
belangrijkste factoren zijn die gezondheidsverschillen veroorzaken, en wat hun 
relatieve bijdrage is (Figuur 1.). Dit laat zien dat de aanpak actie op al deze 
domeinen vereist, waarbij rekening gehouden moet worden met het potentieel 
van mensen, aangezien sommige mensen meer ondersteuning nodig hebben dan 
anderen. Daarmee is een ‘health equity in all policies’ beleid van belang.  
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Figuur 1 Bijdrage van de vijf thema’s aan gezondheidsverschillen1 

 

Doelstelling en onderzoeksvragen 

Ook het Zorginstituut herkent de thematiek en heeft in haar advies 
‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ (Zorginstituut Nederland, 
2020) aandacht gevraagd voor het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Met dit onderzoek wil het Zorginstituut inzicht krijgen in 
het vóórkomen en de achterliggende determinanten van sociaaleconomische 
verschillen én hoe dit relateert tot zijn adviezen en producten. De focus in dit 
onderzoek ligt op vijf aandachtsgebieden (oncologie, cardiovasculaire 
aandoeningen, ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg) waarvoor het 
Zorginstituut momenteel signalementen opstelt binnen het programma 
Passende Zorg.  

We beantwoorden de volgende hoofdvraag 

Welke sociaaleconomische verschillen in gezondheid en in zorggebruik zijn er op 
het gebied van oncologie, cardiovasculaire aandoeningen, ggz, 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg; welke determinanten liggen daaraan ten 
grondslag en is er een relatie met de producten en adviezen van het 
Zorginstituut? 

Hierbij gaan we in op de onderstaande subvragen: 

1. Welke sociaaleconomische verschillen in gezondheid en in zorggebruik zijn 
op deze gebieden zichtbaar en wat zijn de achterliggende determinanten?  

2. Welke aandacht is er momenteel binnen het Zorginstituut voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij het uitvoeren van zijn 
taken 

3. Op welke (andere) manieren zou het Zorginstituut invloed kunnen hebben 
op (het verkleinen van) sociaaleconomische gezondheidsverschillen? 

 
1 Vertaling van figuur 0.9 uit WHO (2019), pg xxiv 
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Aanpak onderzoek op hoofdlijnen 

Voor het beantwoorden van subvraag 1 is gebruik gemaakt van een quick 
literatuur review waarbij de focus lag op overzichtsstudies die inzicht geven in 
het vóórkomen en de determinanten van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Daarna hebben we op basis van desk research in beeld 
gebracht hoe de aandacht voor het ontstaan en verkleinen van 
sociaaleconomische verschillen vergroot kan worden. Voor elk van de taken van 
het Zorginstituut (risicoverevening, kwaliteit & informatiemanagement, 
pakketbeheer) is vervolgens op basis van documentanalyse in beeld gebracht in 
hoeverre het Zorginstituut momenteel aandacht heeft voor sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Vanuit deze inzichten is vervolgens een checklist op 
maat ontwikkeld die medewerkers binnen het Zorginstituut kan ondersteunen om 
meer aandacht te hebben voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
Deze checklist is in een werksessie met medewerkers van het Zorginstituut 
besproken en aangescherpt. Naast deelname aan deze werksessie hebben de 
betrokkenen binnen het Zorginstituut een schriftelijke reactie kunnen geven op 
de concept onderzoeksrapportage. 

Belangrijkste bevindingen 

Verschillen in gezondheid zijn groot en niet afgenomen in de laatste jaren 

In Nederland leven mensen met alleen basisonderwijs of vmbo gemiddeld 6 jaar 
korter en zelfs 15 jaar in minder goede ervaren gezondheid dan mensen met een 
hoger opleidingsniveau (hbo of hoger). Hoogopgeleide mannen leven gemiddeld 
5,8 jaar langer dan laagopgeleide mannen. Voor vrouwen is hetzelfde patroon te 
zien: hoogopgeleide vrouwen leven 4,3 jaar langer dan laagopgeleide vrouwen. Dit 
verband is er ook bij inkomen. Van de mensen met een hoog inkomen ervaart 
86% een goede gezondheid tegenover 57% van de mensen met een laag 
inkomen (CBS Statline, 2020). Dit heeft niet zozeer met de opleiding of inkomen 
te maken maar met achterliggende mechanismen die tot ongezondheid leiden. 
Het is daarom van groot belang om in beleidsontwikkeling en besluiten rekening 
te houden met deze mechanismen. Gebeurt dat niet of te weinig dan bestaat de 
kans dat gezondheidsverschillen steeds groter worden in plaats van kleiner. 
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Figuur 2 Verschillen in levensverwachting en gezond ervaren jaren naar 

opleidingsniveau (blauw is hoogopgeleid, roze is laag opgeleid, Bron: Pharos 2019) 

 

 

Gedragsfactoren, psychosociale factoren, materiële omstandigheden en 
achterliggende mechanismen beïnvloeden het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen 

De sociaaleconomische achtergrond van mensen (opleiding en inkomen) en hun 
etnische achtergrond bepalen dus voor een groot deel de sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. De oorzaken voor deze verschillen zijn complex en liggen 
in een combinatie van gedragsfactoren, psychosociale factoren waaronder met 
name chronische stress en materiële omstandigheden die leiden tot verschillen 
in gezondheid, toegang en kwaliteit van zorg. Daarbij worden al deze factoren ook 
beïnvloed door achterliggende mechanismen zoals gezondheidsvaardigheden. 
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen ontstaan dus vanuit een complex 
samenspel van factoren (zie Figuur 3). 

Figuur 3  Relatie tussen sociaaleconomische status, intermediërende variabelen, 

achterliggende mechanismen en gezondheid, toegankelijkheid & betaalbaarheid 
en kwaliteit van zorg. 
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Het vóórkomen en de determinanten van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen zijn in grote mate gelijk tussen de verschillende 
sectoren 

In Tabel 1 staan de verschillende sociale determinanten (sociaaleconomische 
status én intermediërende factoren) die uit het literatuuronderzoek naar voren 
zijn gekomen op een rij, alsmede de (door het Zorginstituut mogelijk 
beïnvloedbare) achterliggende mechanismen. Wat we zien is dat met name 
opleiding, inkomen en etnische achtergrond van invloed kunnen zijn op de 
gezondheid van mensen. De invloed loopt via zowel gedragsfactoren, 
psychosociale factoren als materiële omstandigheden.  

Mensen met een lagere opleiding en inkomen hebben vaak door chronische 
stress al een grotere kans op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, depressie, 
hartvaatziekten en op een slechtere leefstijl, maken meer of (o.a. door 
zorgmijding) juist minder gebruik van bepaalde soorten van zorg en hebben een 
minder positieve houding t.o.v. zorggebruik en screening. 

Daarnaast zien we dat met name armoede en schulden binnen de materiële 
omstandigheden een grote invloed hebben op gezondheid, toegang tot zorg en 
kwaliteit van zorg. Armoede en schulden hebben ook een invloed op gedrag 
(leefstijl) en psychosociale factoren (chronische stress, sociale netwerk).  

De achterliggende mechanismen laten zien op welke wijze deze determinanten 
positief dan wel negatief kunnen worden beïnvloed. Dit betreft mechanismen 
gericht op vaardigheden, kennis, houding en gedrag maar ook mechanismen die 
gericht zijn op materiële omstandigheden zoals financiële toegankelijkheid.   

Tabel 1 Overzicht sociale determinanten en onderliggende mechanismen 

Sociaaleconomische determinanten Achterliggende mechanismen die de 
intermediërende factoren positief dan wel 
negatief kunnen beïnvloeden, én 
beïnvloedbaar zijn door beleid of zorg 

Sociaal 
economische 
status 

Intermediërende factoren 

 

Achterliggende mechanismen 

• Opleiding 

• Inkomen  

• Etnische 
achtergrond 

Gedragsfactoren 

• Leefstijl 

• Zorggebruik 

• Houding t.o.v. zorg en 
screening 

Psychosociale factoren 

• (chronische) Stress  

• Discriminatie 

• Sociale netwerk 

• Cultuur 

• Migratieachtergrond 

• ‘Early years’ 

• Aandacht voor beperkte 
gezondheidsvaardigheden, 
laaggeletterdheid en taalbarrières  

• Gebrek aan toegang tot tolken 

• Beperkte kennis 

• Moeilijk begrijpelijke informatie en 
procedures  

• Hoge kosten van zorg 

• Hoge kosten van gezonde voeding, 
leefstijl en sociale interactie 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Weinig vertrouwen in eigen kunnen 

• Weinig vertrouwen in overheid  
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Materiele 
omstandigheden 

• Armoede 

• Schulden 

• Werkomstandigheden 

• Woonomgeving 

 

• Weinig vertrouwen in eigen 
zorgverlener 

• Persoonsgerichte zorg 

• Empathie van zorgverleners tegenover 
groepen met bepaalde 
sociaaleconomische of etnische 
kenmerken 

• Aansluiten van zorgverleners bij 
leefwereld en wensen van patiënten 
Houding zorgverleners t.o.v. samen 
beslissen 

 

Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de sectoren zien we wel een aantal 
specifieke aandachtspunten per sector. Bij zorg rond oncologie speelt 
bijvoorbeeld mee dat een lage SES en een migratie achtergrond kan leiden tot 
een mindere deelname aan screening. Hierdoor wordt kanker vaker in een later 
stadium ontdekt wat gevolgen heeft voor het succes van de behandeling en 
overlevingskans. Binnen de GGZ spelen vooral achterliggende problemen die 
leiden tot chronische stress mee (schulden, leven in armoede, werkeloosheid). Bij 
cardiovasculaire aandoeningen speelt een ongezonde leefstijl door een lage SES 
een belangrijke rol. Binnen gehandicaptenzorg hebben bij een lichamelijke 
handicap met name opleiding en inkomen invloed. Voor verstandelijk 
gehandicapten zijn specifiek de sociale omgeving en woonsituatie belangrijk 
voor toegang en kwaliteit van zorg. In de ouderenzorg spelen de factoren 
gezondheidsvaardigheden, etnische achtergrond, cultuur en woonsituatie een rol 
in het zorggebruik en de toegang tot zorg. 

Momenteel is er weinig specifieke aandacht voor het ontstaan dan wel 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij het opstellen 
van producten en adviezen door het Zorginstituut 

Het Zorginstituut kan bij het opstellen van zijn producten en adviezen aandacht 
hebben voor de impact die deze producten en adviezen kunnen hebben op het 
ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In de literatuur zijn 
meerdere raamwerken ontwikkeld om aandacht te geven aan het verkleinen van 
deze verschillen. Op basis hiervan zijn vijf thema’s geïdentificeerd:  

1. Epistemic injustice: stimuleren van inbreng vanuit verschillende relevante 
stakeholders en het op gelijke waarde schatten hiervan. 

2. Inzicht: onderzoeken welke sociaaleconomische determinanten en 
achterliggende mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

3. Data, monitoring en evaluatie: verzamelen van gegevens die nodig zijn 
om zicht te krijgen op de impact van het beleid op het ontstaan of 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  



 

8/87 

4. Differentiatie in beleid: differentiëren in beleid om de effectiviteit van de 
zorg te vergroten voor mensen met een lagere sociaaleconomische 
positie. Hierbij gaat het ook om begrijpelijkheid en toegankelijkheid tot 
relevante informatie. 

5. Samenwerking en kennisuitwisseling:  betrekken van relevante kennis en 
expertise betrokken in adviezen en besluiten. 

Uit onze documentanalyse van de producten, adviezen en werkwijze van het 
Zorginstituut blijkt dat er in het algemeen veel aandacht is voor het betrekken 
van stakeholders maar minder voor specifieke groepen op basis van 
sociaaleconomische achtergrond-kenmerken en voor het zo gelijk mogelijk 
wegen van gegeven input (Epistemic Injustice). Inzicht in de belangrijkste 
knelpunten en problemen die er spelen op het gebied van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen ontbreekt vaak en daarnaast zijn data, monitoring en 
evaluatie nog niet gericht op het in beeld brengen van de impact van het beleid 
op specifieke doelgroepen. Er kan meer aandacht zijn voor het verzamelen van 
data van groepen met verschillende SES achtergronden voor het monitoren van 
mogelijke verschillen. Dit geldt ook voor pakketbesluiten waarbij met name 
aandacht is voor de financiële impact maar waarbij bij het bepalen van de 
(kosten)effectiviteit meer aandacht kan zijn voor effectiviteit bij verschillende 
groepen. Differentiatie in beleid lijkt op basis van onze bevindingen mogelijk, en 
breder dan de aandacht die er nu is voor financiële toegankelijkheid 
(pakketbeheer) en begrijpelijke toegankelijkheid (bij kwaliteitsproducten). Door 
de toenemende aandacht voor passende zorg zijn er voldoende 
aanknopingspunten om de differentiatie te verbreden en zich daarbij te richten 
op de achterliggende mechanismen die bijdragen aan ongezondheid en/of 
slechte uitkomsten van zorg. Bij samenwerking en kennisuitwisseling zien we dat 
dit wel actief wordt opgezocht, maar niet specifiek gericht is op expertise vanuit 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Concluderend zien we dat het Zorginstituut beperkte specifieke en/of expliciete 
aandacht heeft voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen en beperkt 
inzicht heeft in de mogelijkheden die zij vanuit zijn taken heeft om aandacht te 
geven aan (het verkleinen van) sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Het Zorginstituut kan medewerkers meer bewust maken van het belang van het 
hebben van aandacht voor de impact die het Zorginstituut kan hebben met zijn 
adviezen en producten op (het verkleinen van) sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen 

Het Zorginstituut kan bij (de uitvoering van) zijn beleid aandacht hebben voor de 
impact van zijn beleid op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Positief is 
dat het onderwerp op de agenda is geplaatst en aandacht geniet van 
verschillende afdelingen binnen het Zorginstituut en van het hoger management. 
Dit is een belangrijke eerste stap. Vanuit hier kan op strategisch niveau aandacht 
zijn voor het blijven onderstrepen van het belang van dit onderwerp en het 
faciliteren van medewerkers om aandacht te besteden aan dit onderwerp. 
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Aandacht hiervoor heeft draagt bij aan de missie van het Zorginstituut namelijk 
het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 

Om medewerkers in staat te stellen bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
bewuster bezig te zijn dit onderwerp, hebben we een checklist opgesteld passend 
bij de werkzaamheden van het Zorginstituut. De checklist biedt handvatten voor 
medewerkers om het onderwerp op de agenda te zetten én concrete stappen te 
nemen om in hun producten en adviezen aandacht te hebben voor mogelijkheden 
om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De checklist 
omvat vier belangrijke onderwerpen waarmee medewerkers aan de slag kunnen:  

1. Inzicht in welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen  

2. Het meetellen van factoren, perspectieven en ervaringen van 
verschillende patiëntengroepen 

3. Het meenemen van alle factoren, perspectieven en ervaringen in de 
adviezen en producten van het Zorginstituut 

4. Het besteden van aandacht bij monitoring en evaluatie aan de mogelijke 
impact op het ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek laat zien dat het ontstaan van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen een complex samenspel van factoren is. Het 
Zorginstituut kan de achterliggende mechanismen, die ervoor zorgen dat 
factoren beschermend of belemmerend werken en tot verschillen  in gezondheid, 
kwaliteit van zorg en toegang tot zorg leiden, beïnvloeden door middel van  beleid. 
Het Zorginstituut kan bijvoorbeeld zorgen voor begrijpelijke informatie, aandacht 
voor passende zorg en preventie stimuleren en financiële toegankelijkheid 
borgen voor mensen met een lagere sociaaleconomische status.  
 
Hoewel het onderwerp momenteel hoog op de agenda staat bij het Zorginstituut, 
zien we dat in de huidige werkwijze en procedures weinig oog is voor de impact 
die beleid kan hebben op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De 
ontwikkelde checklist kan het Zorginstituut (en andere partijen) ondersteunen bij 
het vergroten van de aandacht hiervoor. We bevelen het Zorginstituut dan ook 
aan om de checklist toe te gaan passen en gaandeweg aan te scherpen waar 
nodig. Ook is het aan te bevelen om de checklist beschikbaar te maken voor 
andere (overheids)partijen die met dit onderwerp aan de slag willen. Dit vanuit de 
‘health equity in all policies’ gedachte, want samenwerking is vereist om echte 
impact te maken. De checklist dient dan wel in samenwerking met gebruikers 
aangepast te worden aan de werkzaamheden van die gebruikers. 
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1. Inleiding 

1.1 Aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
neemt toe 

Het onderwerp sociaaleconomische gezondheidsverschillen is maatschappelijk 
en politiek een belangrijk thema. De verschillen in gezondheid tussen mensen met 
een hoge of lage sociaaleconomische positie (in dit rapport zullen wij de 
gangbare term sociaaleconomische status, SES, aanhouden) zijn groot en soms 
zelfs groeiende (WRR, 2018). Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn 
wereldwijd zichtbaar. De WHO heeft o.a. in haar rapport ‘closing the gap in a 
generation’ (WHO, 2008) expliciet aandacht gevraagd voor health equity, en 
opnieuw in een recenter rapport ‘Healthy prosperous lives for all’ (WHO, 2019). In 
deze rapporten beschrijft zij dat hoewel de gezondheid en levensverwachting 
toenemen ook de verschillen in gezondheid en levensverwachting blijven 
toenemen. Deze ongewenste en vermijdbare verschillen (inequity in health) 
ontstaan vanwege de omstandigheden waarin mensen opgroeien, leven, werken 
en ouder worden en door het gezondheidszorgsysteem.  

Ook in Nederland is er veel aandacht voor sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen en zijn diverse programma’s gestart om 
gezondheidsverschillen terug te dringen. (zie o.a. WRR, 2018 voor een overzicht  
van de beleidsgeschiedenis op het gebied van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen (figuur 5.1, pg 23) en de RVS, 2020)). Hoewel er dus al 
meer dan 35 jaar aandacht is voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
in het landelijk beleid, zijn de sociaaleconomische gezondheidsverschillen nog 
steeds even groot. Dit vanwege zowel de beperkte continuïteit en samenhang 
(integraliteit) in beleid als een grote focus op leefstijl en eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. De genomen maatregelen hebben wel tot 
gezondheidswinst geleid, maar mensen met een hogere sociaaleconomische 
positie hebben hier meer van geprofiteerd dan mensen met een lagere 
sociaaleconomische positie waardoor de verschillen niet afgenomen zijn (RVS, 
2020)2. 

Het terugdringen van gezondheidsverschillen is zowel een morele als 
maatschappelijke opgave (Pharos, 2019; Regeerakkoord 2017-2021). De impact 
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is groot en treft de gehele 
samenleving (Marmot et al., 2012). De economische kosten van ongelijkheid in 
gezondheid zijn groot. Bovendien stelt gezondheid mensen in staat om deel te 
nemen aan het economische en maatschappelijke leven. De RVS becijferde dat 
de maatschappelijke kosten van mensen met complexe problemen, die te maken 
hebben met een versnipperde sector, ineffectieve hulpverlening en veel 
bureaucratie en de weg naar de zorg niet goed kunnen vinden, tussen de 3 en 10 

 
2 Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal - Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl) 

https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/


 

13/87 

miljard euro liggen (RVS, 20193). De WHO becijferde de economische winst voor 
Nederland van het aanpakken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
op 1% van het GDP (WHO, 2016)4. Het aanpakken van gezondheidsverschillen 
draagt dus bij aan het leefbaar en betaalbaar houden van onze samenleving en 
ons gezondheidsstelsel.  

1.2 Het terugdringen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen is complex en vereist een ‘health 
equity in all policies ’ beleid 

De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is complex. 
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden veroorzaakt door zowel 
inkomenszekerheid en sociale omgeving, leefomstandigheden, sociaal en 
menselijk kapitaal (zoals opleiding), gezondheidszorg als werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden. De WHO (WHO, 2019) heeft in beeld gebracht wat de 
relatieve bijdrage is van deze vijf thema’s aan gezondheidsverschillen. Hieruit 
komt duidelijk naar voren dat niet alleen de gezondheidszorg bijdraagt aan de 
gezondheid van mensen, maar dat ook achterliggende oorzaken, zoals 
inkomensonzekerheid en leefomstandigheden, een belangrijke bijdrage leveren 
aan de gezondheid van mensen. De aanpak van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen vereist actie op al deze domeinen (health (equity) in all 
policies beleid).  

Figuur 4  Bijdrage van de vijf thema’s aan gezondheidsverschillen5 

 

Sinds 2008 is er meer aandacht voor de samenhang van gedrag met de sociale 
en fysieke omgeving. Dit komt ook terug in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 
2020-20246 waarbij de focus ligt op health (equity) in all policies. De 
gezamenlijke visie die hierin ontwikkeld is richt zich op zowel de achterliggende 
problematiek (armoede schulden, huisvesting, eenzaamheid, werkeloosheid en de 

 
3 RVS Complexe problemen, eenvoudige toegang. Botsende waarden bewuster afwegen. Essay Raad RVS 2019 
4 M. Suhrcke, R. Cookson. Discussion paper on economics and health inequalities. Review of social determinants 

of health and the health divide in the WHO European Region. WHO (2016) 
5 Vertaling van figuur 0.9 uit WHO (2019), pg xxiv 
6 Gezondheid breed op de agenda, landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2014, VWS. 
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invloed van opleiding), als op het vermogen om je aan te passen, het welbevinden, 
de eigen regie en de participatie aan de samenleving als op samenwerking 
tussen partijen om een health (equity) in all policy te bereiken.  

Ook het Zorginstituut (h)erkent de thematiek en heeft in zijn advies 
‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ (Zorginstituut Nederland, 
2020) aandacht gevraagd voor het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Passende zorg is gericht op waarde gedreven zorg, op 
zorg die tot stand komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt, op de 
juiste zorg op de juiste plek en op bevorderen van gezondheid en het verkleinen 
gezondheidsverschillen. 

Het Zorginstituut wil zijn producten en adviezen in lijn brengen met deze 
principes. Hiervoor gaat het Zorginstituut de komende jaren o.a. brede 
signalementen opstellen over passende zorg binnen de oncologie, 
cardiovasculaire aandoeningen, de ggz, de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. 
Hierbij wil het Zorginstituut ook aandacht hebben voor (het verkleinen van) 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Inzicht in het vóórkomen en de 
determinanten van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de relatie die 
deze determinanten hebben met de instrumenten die het Zorginstituut heeft om 
bij te dragen aan het verkleinen van deze sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen is daarbij cruciaal. Vanuit deze inzichten kan het 
Zorginstituut met zijn taken bijdragen aan het verkleinen van deze verschillen. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Hoewel het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen geen 
kerntaak van het Zorginstituut is en het Zorginstituut ook niet op alle 
determinanten en mechanismen die ten grondslag liggen aan deze verschillen 
invloed kan uitoefenen, voelt ook het Zorginstituut een verantwoordelijkheid om 
oog te hebben voor de mogelijke effecten van zijn beleid op deze verschillen. Met 
de instrumenten die het Zorginstituut ter beschikking heeft, kan het Zorginstituut 
mogelijk wel bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Daarnaast kan zij andere thema’s ook agenderen op de 
landelijke agenda. 

In dit onderzoek richten we ons op een nadere verkenning van het vóórkomen en 
de determinanten van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en hoe deze 
relateren aan het werkveld van het Zorginstituut. De centrale vraagstelling van 
het onderzoek is de volgende: 

Welke sociaaleconomische verschillen in gezondheid en in zorggebruik zijn er op 
het gebied van oncologie, cardiovasculaire aandoeningen, ggz, 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg; welke determinanten liggen daaraan ten 
grondslag en is er een relatie met de producten en adviezen van het 
Zorginstituut?  

De subvragen die hierbij beantwoord worden zijn de volgende: 
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1. Welke sociaaleconomische verschillen in gezondheid en in zorggebruik zijn 
op deze gebieden zichtbaar en wat zijn de achterliggende 
sociaaleconomische determinanten?  

2. Welke aandacht is er momenteel binnen het Zorginstituut voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij het uitvoeren van zijn 
taken   

3. Op welke andere manieren zou het Zorginstituut invloed kunnen hebben 
op (het verkleinen van) sociaaleconomische gezondheidsverschillen? 

1.4 Aanpak en opbouw rapport 

Voor het beantwoorden van subvraag 1 is gebruik gemaakt van een quick 
literatuur review waarbij de focus ligt op overzichtsstudies die inzicht geven in 
het vóórkomen en de determinanten van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen (hoofdstuk 2 en 3). Daarna hebben we op basis van desk 
research in beeld gebracht hoe de aandacht voor het ontstaan en verkleinen van 
sociaaleconomische verschillen vergroot kan worden en wat de relatie is met de 
bevindingen uit de literatuur met de taken van het Zorginstituut (hoofdstuk 4). 
Voor elk van de taken van het Zorginstituut (Risicoverevening, kwaliteit & 
informatiemanagement, pakketbeheer) is vervolgens op basis van 
documentanalyse in beeld gebracht in hoeverre het Zorginstituut momenteel 
aandacht heeft voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen (hoofdstuk 5). 
Vanuit deze inzichten is vervolgens een checklist ontwikkeld die medewerkers 
binnen het Zorginstituut kan ondersteunen om meer aandacht te hebben voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen (hoofdstuk 6).  

  



 

16/87 

2. Gezondheidsverschillen: enkele cijfers  

Voordat we kijken naar de determinanten en achterliggende factoren die 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen verklaren, beschrijven we kort hoe 
groot gezondheidsverschillen in Nederland zijn.  

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in 
gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de 
maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES; Pharos, 
2019). Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematisch en 
wereldwijd aangetoond (Pharos, 2019, Marmot et al., 2012, WHO, 2019). Mensen 
in een lagere maatschappelijke positie (afgemeten aan opleiding en inkomen) 
hebben vaak meerdere uitdagingen. Zij hebben vaker een lagere 
levensverwachting, meer chronische aandoeningen, een ongezondere leefstijl en 
meer psychische klachten. Daarbij voelen zij zich vaak ongezonder dan mensen 
met een hogere opleiding en meer inkomen. Er is ook sprake van een omgekeerd 
verband waarbij we zien dat mensen met een goede gezondheid ook vaker in 
staat zijn om een gunstigere positie op de maatschappelijke ladder te krijgen en 
behouden.  

Ervaren fysieke gezondheid 

Als we kijken naar de cijfers in Nederland zien we dat mensen met alleen 
basisonderwijs of vmbo gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar in minder goede 
ervaren gezondheid leven dan mensen met een hoger opleidingsniveau (hbo of 
hoger). Hoogopgeleide mannen leven gemiddeld 5,8 jaar langer dan 
laagopgeleide mannen. Voor vrouwen is hetzelfde patroon te zien: hoogopgeleide 
vrouwen leven 15 jaren langer in als goed ervaren gezondheid en ze leven 4,3 jaar 
langer dan laagopgeleide vrouwen (CBS Statline, 2020; Volksgezondheidszorg, 
2020). Ook zien we dat 83,3% van de hoogopgeleide mannen tussen de 45-64 
jaar hun gezondheid als ‘zeer goed’  ervaren terwijl dit percentage op 54% ligt 
voor laagopgeleide mannen. Bij vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie is dit 
achtereenvolgens 81,8 en 54,6%.  

Dit verband zien we ook bij inkomen. Mensen met een hoog inkomen ervaren in 
86% van de gevallen een goede gezondheid tegenover 57% bij mensen met een 
laag inkomen (Volksgezondheidszorg, 2020).  

Naast ervaren gezondheid, lijden laagopgeleiden daarnaast vaker aan 
chronische aandoeningen (51,8%) dan hoogopgeleiden (27,9%) (CBS Statline, 
2020). Diabetes en COPD komen daarnaast vaker voor bij lager opgeleiden dan 
bij hoger opgeleiden. 14,2% van de mensen met alleen basisonderwijs hebben 
Diabetes tegenover 2,5% van de mensen met een hbo- of wo opleiding. Ook de 
prevalentie van COPD ligt 2 tot 3 keer hoger bij mensen met alleen 
basisonderwijs en vmbo. (Pharos Factsheet SEGV, 2019). Dit geldt ook voor 
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Cerebrovasculaire accidenten (CBS Staline, 20217). Bij mensen met financiële 
problemen zijn deze verbanden nog sterker. Zij hebben gemiddeld meer 
gezondheidsproblemen dan de totale bevolking. 79% van de mensen met 
schulden rapporteren minstens één gezondheidsprobleem (van de Veer en 
Jungmann, 2018). Ook ervaren zij vaker lage rugklachten dan mensen zonder 
schulden (81% versus 22%). 

Figuur 5 Verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid in jaren naar 

opleidingsniveau.8 

 

 
[Blauw = hoogopgeleid en Roze = laagopgeleid]  

 

Ervaren mentale gezondheid 

Naast de fysieke gezondheid is ook de mentale gezondheid structureel slechter 
bij mensen in een lage sociaaleconomische positie. Depressie, chronische stress 
en angststoornissen komen vaker voor bij mensen met een lagere 
sociaaleconomische positie. Bij mannen in alle leeftijdscategorieën en vrouwen 
van 25-44 jaar en 45-64 jaar zien we dat laagopgeleiden een mindere psychische 
gezond (79,7%) ervaren vergeleken met hoogopgeleiden (93,5%) 
(Volksgezondheidszorg, 2020). Zowel depressieklachten als angstklachten 
komen minder voor onder hoogopgeleiden (Depressie 7%; Angst 9,3 %) dan 
onder laagopgeleiden (Depressie 15,4%; Angst 16,4%). Daarnaast zijn mensen 
met een lagere opleiding vaker eenzaam (53%) dan mensen met een hoge 
opleiding (42%). Dit verschil is nog groter tussen mensen met een laag inkomen 
(61%) en hoog inkomen (32%) (Volksgezondheid en Zorg, 2020)9. Ook bij mensen 
met schulden komen psychische problemen vaker voor. Depressie komt bij 
voorbeeld vaker voor in gezinnen met kinderen met schulden (13%) dan zonder 
schulden (3%) (van de Veer en Jungmann, 2018). 

 
7 StatLine - Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen (cbs.nl), geraadpleegd op 18-11-2021 
8 Pharos: Haker et al., 2019 
9 Eenzaamheid | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info, geraadpleegd op 18-11-2021 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83241NED/table?ts=1637214390440
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-opleiding
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Leefstijl  
Ook leefstijl heeft een relatie met opleidingsniveau. Van de mannen tussen de 25 
en 45 jaar met een laag onderwijsniveau rookt 51,7% tegenover 19,2% onder 
mannen tussen de 25 en 45 jaar met een hoog opleidingsniveau. Dit zien we ook 
bij vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie (40,6% onder laag opgeleiden versus 
13% onder hoog opgeleiden). Ook overgewicht komt vaker voor onder lager 
opgeleiden (66%) dan onder hoger opgeleiden (41%). Daarnaast voldoen hoger 
opgeleiden vaker aan de beweegnorm (56%) dan lager opgeleiden (35%) (CBS 
Staline, 2021)10. Ook hier zien we een relatie met financiële problemen waarbij 
mensen met schulden vaker overgewicht hebben (57% versus 46%), minder vaak 
gezond eten (85% van de mensen met een lage opleiding én risicovolle schuld 
eet te weinig fruit tegenover 69% van de mensen met een lage opleiding zonder 
risicovolle schuld), en meer rookt.   

Zorggebruik 
Deze verschillen vertalen zich ook in zorggebruik. Lager opgeleiden maken in het 
algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit is mede 
afhankelijk van  verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen tussen 
beide groepen (CBS Statline, 2020) 

  

 
10 StatLine - Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken (cbs.nl), geraadpleegd op 18-11-2021 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83385NED/table?ts=1637214789683
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3. Wat verklaart het ontstaan van 
sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen? 

3.1 Inleiding 

Om zicht te krijgen op het ontstaan van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen in relatie tot de taken van het Zorginstituut brengen we 
allereerst, op basis van een beknopt literatuur onderzoek, in beeld wat de 
onderliggende sociale determinanten zijn die het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen verklaren. 

Sociaal ecologische modellen 

In de literatuur zijn verschillende modellen ontwikkeld om zicht te krijgen op de 
onderliggende determinanten en de samenhang hiertussen die 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen verklaren. In deze (sociaal 
ecologische) modellen (Stokols, 1996, Dahlgren en Whitehead, 1991, Purnell, 2016) 
wordt duidelijk dat gezondheid (en gezondheidsverschillen) wordt bepaald door 
een combinatie van persoonlijke kenmerken en de omstandigheden waarin 
mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Deze laatste worden de 
zogenaamde sociale determinanten van gezondheid genoemd (zie Figuur 6). Veel 
van de verklaringen voor verschillen in gezondheid liggen op terreinen buiten het 
gezondheidsdomein zoals de woon en werkomgeving van mensen en hun sociale 
netwerk. Ook het gezondheidszorgbeleid en de organisatie van de zorg heeft 
invloed op het ontstaan van sociaaleconomische verschillen. In dit hoofdstuk ligt 
de focus op de sociale determinanten, de invloed van beleid en organisatie van 
de zorg (dus de relatie met de taken van het Zorginstituut) wordt besproken in 
hoofdstuk 4. 

Figuur 6  Regenboogmodel van sociale determinanten van gezondheid11 

 

 
11 Dalhgren & Whitehead (1991) 
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Invloed op gezondheid en gezondheidszorg  

We maken onderscheid tussen de invloed op gezondheid (incidentie en 
prevalentie van aandoeningen, sterfte en ziektelast) en de invloed op 
betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit (effectiviteit) van de 
gezondheidszorg. Bij betaalbaarheid (ook wel financiële toegang) gaat het om de 
kosten van zorg en de invloed daarvan op de toegang tot zorg voor mensen. 
Toegang tot zorg is een breed begrip dat nauw verbonden is met het ontvangen 
van goede kwaliteit van zorg. Toegang is onder te verdelen in een aantal 
onderdelen, namelijk fysieke, geografische en informatieve toegang. Fysieke 
toegang gaat over de mogelijkheden van patiënten om gebouwen voor zorg 
makkelijk te betreden, zoals als drempels en trappen, maar ook passende fysieke 
omgeving, zoals muziek en persoonlijke ontvangst.. Bij geografische toegang 
gaat het om de afstand tussen de woning van de patiënt en de zorginstelling en 
de mogelijkheid om de zorginstelling te bereiken. Informatieve toegankelijkheid 
gaat over in hoeverre informatie over de zorg en de behandeling toegankelijk en 
begrijpelijk is voor iedereen. De mate waarin de zorg toegankelijk is, heeft een 
directe en indirecte relatie met de kwaliteit en uitkomsten van de geleverde zorg.  

Relatie tussen sociaaleconomische status, gezondheid en zorg  

Veel van de sociale determinanten die van invloed zijn op 
gezondheidsverschillen) hangen samen met de sociaaleconomische status van 
mensen. Naast de sociaaleconomische status hebben zowel geslacht als een 
migratieachtergrond een onafhankelijke invloed op gezondheid en zorg, waarbij 
het behoren tot een andere dan de etnische meerderheidsgroep samenhangt 
met een gemiddeld slechtere gezondheid, minder goede toegang tot zorg en 
minder effectief zorggebruik. Verschillen in migratieachtergrond leiden ook tot 
gezondheidsverschillen, reden waarom migratieachtergrond ook meegenomen 
wordt in dit rapport. Man-vrouwverschillen hebben een minder eenduidige relatie 
met gezondheidsverschillen (voor sommige ziekten en zorggebruik is vrouw zijn 
gunstig, voor andere ongunstig) en worden in dit rapport buiten beschouwing 
gelaten.  

We maken, bij de beschrijving van de literatuur, onderscheid tussen 
sociaaleconomische status (SES) & etnische achtergrond, intermediërende 
variabelen (gedrag, psychosociale factoren en materiële omstandigheden) en 
onderliggende mechanismen die via SES, etnische achtergrond en 
intermediërende variabelen van invloed zijn op gezondheid, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Dit hebben we samengevat in Figuur 7.  De 
invloed van de benoemde variabelen is namelijk niet (altijd) rechtstreeks, maar 
werkt via intermediërende variabelen zoals gedragsfactoren (o.a. leefstijl), 
psychosociale factoren (stress, eenzaamheid, geweldservaringen met name in de 
vroege jeugd) en materiele omstandigheden (woon en werk omstandigheden, 
armoede en schulden) en onderliggende mechanismen(o.a. aandacht voor 
gezondheidsvaardigheden, geografische locatie van zorgaanbod). Deze 
mechanismen kunnen zowel medeoorzaak van de intermediërende factor zijn 
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(gedrag en stress worden sterk bepaald door vertrouwen in eigen kunnen, 
eigenwaarde en door gezondheidsvaardigheden), als ertoe leiden dat een 
intermediërende factor een probleem wordt (armoede wordt een probleem voor 
de gezondheid door onder meer de hoogte van de ziektekostenverzekering en 
eigen bijdragen en kosten gezonde voeding). De relatie is complex en niet 
eenduidig en kunnen beide kanten oplopen (zie ook het voorbeeld in de tekst box 
1 dat de relatie tussen armoede, schulden en gezondheid beschrijft). 

Figuur 7 Relatie tussen sociaaleconomische status, intermediërende variabelen 

en onderliggende mechanismen en gezondheid, toegankelijkheid & 
betaalbaarheid en kwaliteit. 

 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van welke sociale determinanten en 
onderliggende mechanismen een rol spelen bij het ontstaan van sociaal 
economische gezondheidsverschillen. We starten met een algemeen overzicht 
waarna we kijken naar wat bekend is over de specifieke invloed per domein 
(oncologie, geestelijke gezondheidszorg, cardiovasculaire aandoeningen, 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg). 

 

3.2 Sociale determinanten en hun relatie met gezondheid en 
zorg in het algemeen 

In Tabel 2 staan zowel de verschillende sociale determinanten (SES en 
intermediërende variabelen) als de (door het Zorginstituut mogelijk 
beïnvloedbare) onderliggende mechanismen beschreven die uit het literatuur 
onderzoek naar voren zijn gekomen.  

Opleiding, inkomen en etnische achtergrond (SES) zijn van invloed op de 
gezondheid van mensen. De invloed loopt via zowel gedragsfactoren, 
psychosociale factoren en materiële omstandigheden als via onderliggende 
mechanismen. Mensen met een lagere opleiding en inkomen hebben vaak een 
slechtere leefstijl, maken meer of juist minder (o.a. door zorgmijding) gebruik van 
bepaalde soorten van zorg en hebben een minder positieve houding t.o.v. 
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zorggebruik en screening. Daarnaast spelen psychosociale factoren een rol. Het 
ervaren van chronische stress en het ontbreken van een sociaal netwerk en 
sociale steun zijn hierin belangrijke determinanten. Daarnaast zien we dat met 
name armoede en schulden binnen de materiële omstandigheden een grote 
invloed hebben op gezondheid en toegang tot en kwaliteit van zorg. Armoede en 
schulden hebben ook een invloed op gedrag (leefstijl) en psychosociale factoren 
(chronische stress, sociale netwerk). De onderliggende mechanismen laten zien 
op welke wijze deze determinanten positief dan wel negatief kunnen worden 
beïnvloed. Dit betreft mechanismen gericht op vaardigheden, kennis, houding en 
gedrag maar ook mechanismen die gericht zijn op de materiële omstandigheden 
zoals financiële toegankelijkheid. We beschrijven de bevindingen uit de literatuur 
voor de sociaaleconomische determinanten (zowel SES als intermediërende 
factoren).  

Tabel 2 Overzicht sociale determinanten en onderliggende mechanismen 

Sociaaleconomische determinanten Onderliggende mechanismen die de 
intermediërende factoren positief dan wel 
negatief kunnen beïnvloeden, én 
beïnvloedbaar zijn door beleid of zorg 

Sociaaleconomische 
status 

 

Intermediërende factoren 

 

Onderliggende mechanismen 

• Opleiding 

• Inkomen  

• Etnische 
achtergrond 

Gedragsfactoren 

• Leefstijl 

• Zorggebruik 

• Houding t.o.v. zorg en 
screening 

Psychosociale factoren 

• (chronische) Stress  

• Discriminatie 

• Sociale netwerk 

• Cultuur 

• Migratieachtergrond 

• ‘Early years’ 

Materiele 
omstandigheden 

• Armoede 

• Schulden 

• Werkomstandigheden 

• Woonomgeving 

 

• Aandacht voor beperkte 
gezondheidsvaardigheden, 
laaggeletterdheid en taalbarrières  

• Gebrek aan toegang tot tolken 

• Beperkte kennis 

• Moeilijk begrijpelijke informatie en 
procedures  

• Hoge kosten van zorg 

• Hoge kosten van gezonde voeding, 
leefstijl en sociale interactie 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Weinig vertrouwen in eigen kunnen 

• Weinig vertrouwen in overheid  

• Weinig vertrouwen in eigen 
zorgverlener 

• Persoonsgerichte zorg 

• Empathie van zorgverleners 
tegenover groepen met bepaalde 
sociaaleconomische of etnische 
kenmerken 

• Aansluiten van zorgverleners bij 
leefwereld en wensen van patiënten 

• Houding zorgverleners t.o.v. samen 
beslissen 
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Sociaaleconomische status en etnische achtergrond  

De sociaaleconomische status (SES) of positie, wordt bepaald op basis van 
iemands opleiding, beroep en inkomen (van der Waerden et al., 2011; van Baal & 
Gheorghe, 2017, WRR, 2018). Mensen met een lagere SES hebben een lagere 
levensverwachting en minder goede ervaren gezondheid. Mensen met een lage 
SES lijden vaker aan chronische stress, angst of depressie (21%) vergeleken met 
9% van de mensen met een hoge SES (CBS Statline, 2020; Pharos, 2019). We 
zien ook dat mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau een hogere kans 
hebben op oncologische aandoeningen en hart en vaatziekten (Mihor et al., 2020, 
WRR, 2018). Dit geldt ook voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook 
hebben deze mensen vaker co morbide gezondheidsproblemen en zien we dat 
kinderen uit arme gezinnen vaker een lager geboortegewicht hebben, vaker 
astma, ADHD en overgewicht op latere leeftijd. Ook zien we hogere 
mortaliteitscijfers bij cardiovasculaire en oncologische aandoeningen. (Mihor, et 
al., 2020, Cook et al., 2019, Lund et al., 2018, Pharos, 2019, van den Muijsenbergh, 
2019).  

Deze verschillen zijn vaak nog groter voor mensen met een migratieachtergrond. 
Zij kunnen minder goed deelname aan de samenleving, ervaren discriminatie, 
hebben minder sociale ondersteuning en lagere gezondheidsvaardigheden. Dit 
leidt tot een hogere prevalentie in psychische aandoeningen, chronische stress 
maar ook chronische aandoeningen zoals diabetes, hypertensie en overgewicht 
(van den Muijsenbergh et al., 2020). 

Gedragsfactoren 

Inkomen en opleidingsniveau hebben invloed op de leefstijl van mensen. Lager 
opgeleiden hebben vaak een ongezondere leefstijl dan hoogopgeleiden, en 
daarmee ook een slechtere gezondheid (WRR, 2018). Personen met een lagere 
SES roken en drinken vaker, terwijl ze minder vaak bewegen of sporten (RIVM, 
2003). De grootste sociaaleconomische verschillen bestaan voor 
lichaamsbeweging, gevolgd door rookgedrag en alcohol consumptie (Droomers, 
2002). Een slechtere leefstijl leidt ook tot een hogere prevalentie van chronische 
aandoeningen (o.a. diabetes en cardiovasculaire aandoeningen) en een slechtere 
ervaren gezondheid.  

Uit onderzoek van Oude Groeniger (2019) blijkt verder dat 
gezondheidsgedragingen (leefstijl) en woon- en werkomstandigheden twee-
derde van de geobserveerde sociaaleconomische verschillen in sterfte verklaren. 
De oorzaken voor deze verschillen in leefstijl liggen op verschillende gebieden. 
Deze hebben ook te maken met de psychosociale factoren en materiële 
omstandigheden waarmee mensen met een lage SES vaak te maken hebben. 
Mensen die in armoede leven of in armoede opgroeien hebben niet altijd de 
ruimte voor ‘extra’ activiteiten zoals sporten en bewegen. (RVS, 2020).  

Daarnaast hebben mensen in armoede vaak last van chronische stress. 
Chronische stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid door hormonale 
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veranderingen. Chronische stress veroorzaakt een grotere kans op obesitas, 
hartvaatziekten en diabetes (WRR, 2018). Anderzijds beïnvloedt chronische 
stress onze prefrontale hersenfuncties negatief waardoor het vermogen om 
lange termijn beslissingen te nemen en impulsen te weerstaan afneemt. Die 
executieve functies zijn onmisbaar voor het volgen van een gezonde leefstijl 
(Dias-Fereirra et al., 2009). 

Ook hebben mensen niet altijd de kennis en vaardigheden om gezond gedrag toe 
te passen en is het vertrouwen in hun eigen kunnen laag (Mann et al., 2004). Ook 
de houding van zorgprofessionals kan hierin een rol spelen waarbij ze minder vaak 
inzetten op preventie en leefstijlveranderingen vanwege de verwachting dat deze 
minder effect hebben binnen deze doelgroep (Aelbrecht et al., 2015). 

Verder speelt de mate waarin iemand beschikt over economisch, cultureel en 
sociaal kapitaal een rol op de houding t.o.v. zorg en deelname aan screening. 
Economisch kapitaal omvat de financiële bronnen, zoals inkomen en vermogen, 
om macht en invloed te hebben in de samenleving. Het sociale kapitaal is onder 
andere iemands contacten, groepen en netwerken waartoe iemand behoort. Het 
cultureel kapitaal heeft betrekking op de voorkeuren, houdingen, taalgebruik, 
percepties en vaardigheden die gekoppeld zijn aan een sociale klasse. Deze zijn 
bepalend voor bijvoorbeeld voorkeuren rondom gezond gedrag. Verschillen in 
gezonde voeding, beweging, obesitas en sport blijken voor een deel verklaard te 
worden door cultureel kapitaal (Pharos, 2019). Ook de houding t.o.v. zorggebruik 
en de deelname aan screening wordt beïnvloedt. Mensen met een lagere SES 
nemen minder vaak deel aan screening en staan bijvoorbeeld negatiever 
tegenover het gebruik van mentale gezondheidszorg (Tacken et al., 2007; 
Fassaert et al., 2009). Het economisch, cultureel en sociaalkapitaal hangen met 
elkaar samen en hangen ook samen met de sociale gelaagdheid in de 
samenleving. Dit speelt ook een sterke rol in de overdracht van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen van generatie op generatie (Pharos, 
2019). 

Psychosociale factoren 

Chronische stress heeft een grote invloed op de ervaren fysieke en mentale 
gezondheid. Mensen met een lagere SES hebben ook vaker te maken met 
armoede en een schuldenproblematiek (materiële omstandigheden) wat 
chronische stress kan veroorzaken (Baum et al., 1999). Daarbij zien we dat 
mensen met psychische klachten en chronische stress minder snel hulp zoeken 
(van der Waerden et al., 2011). Uit onderzoek van Pharos blijkt dat mensen zelf 
vaak aangeven dat stress, zowel op financieel gebied als op psycho-sociaal 
gebied van invloed zijn op hun (ervaren) gezondheid en zorggebruik. Hierbij zien 
we dat schulden en armoede, inkomensdaling door werkeloosheid, de 
armoedeval, procedureproblemen rond uitkeringen en de schuldsanering leiden 
tot financiële stress, en dat dit dus een sterke relatie heeft met de 
sociaaleconomische positie. De psycho-sociale stress die ontstaat hangt ook 
vaak samen met de sociaaleconomische positie van mensen en hun woon- en 
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werkomgeving. We zien dat mensen stress krijgen van het gevoel niet te 
participeren in de samenleving, weinig kansen te hebben op de arbeidsmarkt, 
onveiligheid te ervaren in hun woon en leefomgeving en beperkte sociale cohesie 
en eenzaamheid  ervaren. Dit heeft te maken met de bestaanszekerheid die 
mensen hebben, namelijk de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, 
de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving. Naast het 
inzetten op preventie en zorg, is dus ook het inzetten op participatie, de sociale 
omgeving, de fysieke omgeving en gedrag en vaardigheden van mensen nodig 
om stress te verminderen en uiteindelijk gezondheidsverschillen terug te dringen. 

Ook cultuur en migratieachtergrond is van invloed op de gezondheid en toegang 
tot zorg. Er is bijvoorbeeld sprake van ongelijke toegang tot 
erfelijkheidsonderzoek voor (borst)kanker op basis van opleiding en 
migratieachtergrond, wat gevolgen voor de patiënten en familieleden heeft (van 
der Giessen, 2021). Ook zien we dat het aanbod kan verschillen vanuit een 
mogelijke bias die de zorgverlener heeft. Er worden over het algemeen minder 
opties aangeboden aan mensen met een lager inkomen en/of lagere opleiding en 
er is minder geïnformeerde gezamenlijke besluitvorming. Dit wordt tevens 
veroorzaakt door de taalvaardigheid van mensen met een lager opleidingsniveau 
(lage vaardigheid om informatie te begrijpen, toe te passen en om te gaan met 
getallen). Dit kan mensen belemmeren in het goed kunnen lezen en begrijpen van 
de beschikbare informatie en in het aangaan van het gesprek met de 
zorgverlener (Woudstra, 2020). Chronische aandoeningen komen gemiddeld 
vaker voor onder inwoners met een migratie achtergrond dan onder autochtone 
Nederlanders. Naast de gemiddeld lagere sociaaleconomische positie van 
mensen met een migratie achtergrond, worden deze verschillen ook verklaard 
door de invloed van het proces van migratie en het omgaan met taal en cultuur 
verschillen (Pharos, 2019). 

Een lage SES relatie houdt verband met een ‘goede start’ (early years). Ongeveer 
één op de drie kinderen van ouders met een lage SES loopt risico op 
gezondheidsproblemen zoals een verhoogde kans op psychische stoornissen, 
tegenover één op de zes kinderen van ouders met een hoge SES (GGD 
Kennemerland & Amsterdam UMC, 2018). De ontwikkeling van een kind vanaf de 
groei in de baarmoeder heeft een levenslang effect op meerdere aspecten van 
de gezondheid, zoals leefstijl, hart en vaatziektes en geestelijke gezondheid. Ook 
heeft de omgeving waarin een kind opgroeit invloed op opleiding en SES. Om 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen in oproeiende kinderen te verkleinen 
dient beleid op het verkleinen van de verschillen daarom al in een vroeg stadium 
gestart te worden.  

Ook het sociale netwerk en de cultuur speelt een rol in het ontstaan van 
sociaaleconomische verschillen. Gebrek aan een sociaal netwerken is 
gerelateerd aan een hogere sterftekans voor bijna elke doodsoorzaak (RIVM, 
2003). Gedrag wordt door sociale netwerken beïnvloed door middel van sociale 
steun, sociale beïnvloeding, toegang tot hulpbronnen en materiële goederen en 
sociale betrokkenheid en gehechtheid (Kawachi & Berkman, 2000). 
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Zorggebruik en de houding ten opzichte van zorg kunnen verder verschillen 
tussen culturen. Deze verschillen zijn onder andere op het gebied van vertrouwen 
in de Nederlandse zorg en taboes over zorg (Kamperman et al., 2007). Het hebben 
van een migratieachtergrond en/of een laaggeletterdheid kan van invloed zijn op 
herkenning van gezondheidsproblemen, toegang tot de zorg, zorggebruik en 
kwaliteit van de zorg (Janssen et al., 2004). Geïnformeerde besluitvorming wordt 
dan belemmerd door een lage vaardigheid om informatie te begrijpen toe te 
passen en omgaan met getallen. Dit speelt bijvoorbeeld bij mensen met 
Marokkaanse of Turkse achtergrond (Woudstra, 2020). Verder kan discriminatie 
door zorginstellingen een rol spelen voor de toegankelijkheid van zorg. Een 
percentage van 4% geeft aan wel eens gediscrimineerd te zijn door een 
zorginstelling of zorgmedewerker (Andriessen et al., 2014). Vooroordelen kunnen 
verhinderen dat men passende zorg krijgt, en dat heeft gevolgen voor de 
gezondheid. 

Materiële omstandigheden 

Ook materiële omstandigheden en omgevingsfactoren dragen bij aan het 
ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Mensen met een 
hogere sociaaleconomische positie hebben vaak betere woon en 
werkomstandigheden, wat een positief effect heeft op hun gezondheid en 
zorggebruik. Dit komt o.a. door meer financiële toegang tot zorg en meer toegang 
tot informatie (van der Waerden et al., 2011).  

Internationaal onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat er een verband is tussen het 
wonen in afgelegen gebieden en een slechtere toegang tot zorg (Tacken et al., 
2007). Wanneer men in een stedelijke omgeving woont is de toegang tot zorg 
beter (De Snyder et al., 2011). Mensen met een lage SES hebben daarbij vaak 
minder middelen ter beschikking, wat een drempel kan vormen om zorg te 
gebruiken en te reizen naar een zorginstelling (Tacken et al., 2007).  

Ook zien we, zoals hierboven aangegeven, we een sterke relatie tussen armoede 
en schuldenproblematiek en het ontstaan van sociaaleconomische verschillen. 
Dit via de chronische stress die mensen met armoede en schulden ervaren.  

Daarnaast zijn ook werk en gezondheid op verschillende manieren van invloed op 
elkaar. Een slechte gezondheid verkleint bijvoorbeeld de kans op werk, en 
werkloosheid kan de gezondheid aantasten (RVS, 2020). Werkloosheid en 
langdurig leven in armoede kunnen bijvoorbeeld tot schulden leiden, wat 
chronische stress tot gevolg kan hebben (RIVM: Luijben et al., 2019). Mensen met 
een lagere opleiding komen relatief vaker terecht in banen met ongunstigere 
arbeidsomstandigheden en kunnen daar na verloop van tijd negatieve 
gezondheidseffecten van ondervinden (RIVM, 2003; Merletti et al., 2009). Mensen 
met een lagere opleiding hebben vaker flexwerk. Flexwerkers voelen zich minder 
gezond en tevreden met het leven dan mensen met een vast contract. Ook zijn 
er verschillen tussen regio’s waarbij de levensverwachting het laagst is in een 
aantal grote steden en krimpgebieden (VTV, 2018). 
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Daarnaast zien we dat het hebben van een bijstandsuitkering, schulden en/of het 
leven in armoede sterk samen hangt met gezondheid. Van de mensen met een 
bijstandsuitkering ontvangt 31% psychische zorg t.o.v. 10% van de mensen die 
werken of naar school gaan (Kennisdossier-Participatie.pdf (gezondin.nu). Ook 
voelen mensen zonder betaald werk zich vaker eenzaam (12% t.o.v. 6% onder 
mensen met betaald werk).  Armoede heeft naast een financiële component ook 
een sociale component. Het tekort aan inkomen heeft ook gevolgen voor de 
inkomenszekerheid die mensen ervaren, de opleiding, hun gezondheid en 
veiligheid.  Hierdoor worden volwassenen (en kinderen) belemmerd in het 
volwaardig deelnemen aan de samenleving. Het gaat dus niet alleen om 
materiële uitsluiting maar ook om sociale uitsluiting als gevolg van het geringe 
inkomen. Uit onderzoek blijkt dat langdurige armoede van invloed is op de 
levensloop van mensen waarbij kinderen die in armoede opgroeien vaker op een 
lager onderwijsniveau blijven steken en als volwassenen een hoger risico hebben 
om opnieuw in armoede te verkeren. Daarnaast zien we bij mensen die (langdurig) 
in armoede leven vaak een opeenstapeling van gezondheidsproblemen. Zij geven 
aan een minder goede gezondheid te ervaren en een ongezondere leefstijl te 
hebben (bewegen minder, roken meer en zijn vaker te zwaar).  

Milieufactoren zoals luchtverontreiniging door fijnstof en geluidsoverlast zijn 
verantwoordelijk voor 2 – 5 % van de ziektelast in Nederland (RIVM, 2010). Ook 
het wonen in ongunstige omstandigheden heeft een belangrijk effect op de 
gezondheid (Schrijvers et al.,  2001). In kleine woningen in wijken met lage SES is 
de luchtkwaliteit bijvoorbeeld vaker ongunstiger dan in andere woningen (Duijm 
et al., 2010) wat invloed heeft op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
Omgevingsruimte heeft onder andere invloed op lichamelijke activiteit. Wijken 
met bijvoorbeeld weinig geschikte ruimte voor lichamelijke activiteit 
(sportvelden, parken, woonerf) hadden een hoger aantal kinderen met 
overgewicht op basisscholen dan wijken met wel voldoende ruimte voor 
lichamelijke activiteit (De Vries et al., 2005).  

In de Dutch Natianal Survey of General Practice (DNSGP-3, 2001) kwam naar 
voren dat mensen met meer groen in hun woonomgeving zich gezonder voelen 
dan bij minder groen. Dit was vooral het geval bij mensen met een lage SES.  

Omgevingsfactoren zijn met name van invloed op de gezondheid en toegang tot 
zorg waarbij we een sterke correlatie zien tussen sociaaleconomische positie en 
de woon- en werkomstandigheden waarin iemand zich bevindt. 

3.3 Inzichten per sector 

Sociale determinanten en de relatie tot gezondheid kunnen verschillen per 
aandoening. Vanuit de literatuur hebben we specifiek gekeken naar de invloed 
van sociale determinanten en onderliggende mechanismen voor een vijftal 
specifieke sectoren (de sectoren waarvoor het Zorginstituut een signalement 
passende zorg opstelt): oncologie, GGZ, cardiovasculaire aandoeningen, 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Onze bevindingen per sector staan 
hieronder samengevat, en verder uitgeschreven in de Bijlage van dit rapport. In 

https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/02/Kennisdossier-Participatie.pdf
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het algemeen spelen de determinanten zoals samengevat in Tabel 2, bij alle 
sectoren in meer of mindere mate een rol. Bij het opstellen van producten en 
adviezen is het raadzaam per sector specifiek te kijken naar de invloed van deze 
determinanten op het ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
en de onderliggende mechanismen die het Zorginstituut kan beïnvloeden via zijn 
producten en adviezen. Onze bevindingen vormen daar een eerste stap voor. 

Oncologie 

Leefstijl, werkomstandigheden en houding (t.o.v. zorggebruik en screening spelen 
een rol op zowel de prevalentie als op de toegang tot en kwaliteit van zorg. Door 
minder deelname aan screening van mensen met lagere SES en migranten wordt 
kanker vaker in een later stadium ontdekt, wat gevolgen heeft voor het succes 
van de behandeling en overlevingskans. Mensen met een lagere opleiding krijgen 
daarnaast minder vaak levensreddende en experimentele behandelingen 
aangeboden en krijgen kwalitatief minder goede palliatieve zorg. In Nederland 
speelt verder de financiële toegankelijkheid, geografische toegankelijkheid en 
(angst voor) eigen bijdragen een rol in de lagere deelname van migranten 
vrouwen aan borstkankerscreening (Vermeer en van den Muijsenbergh 2020, 
Hartman et al (2009). 

GGZ 

De mentale gezondheid wordt met name beïnvloed vanuit achterliggende 
problemen met schulden, leven in armoede, en werkeloosheid. Dit leidt vaak tot 
chronische stress. Chronische stress vergroot rechtstreeks door de invloed van 
cortisol en andere hormonen de kans op diabetes, overgewicht, ,depressie en 
hartvaatzieken (en immuunproblemen). Daarnaast zien we dat bijna alle 
psychische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een 
migratieachtergrond, en dan in het bijzonder bij vluchtelingen. Ervaren 
discriminatie speelt hierbij een rol. Bij het zorggebruik en de kwaliteit van zorg 
zien we dat met name houding tegenover mentale zorg en aandacht voor 
persoonsgerichte zorg en gezondheidsvaardigheden een negatieve invloed heeft 
op de toegang en effectiviteit van de geboden zorg.  

Cardiovasculaire aandoeningen  

Belangrijke oorzaken voor cardiovasculaire aandoeningen zijn chronische stress 
en leefstijl, . Ook, werkeloosheid en woonomstandigheden hebben invloed op het 
ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Houding t.o.v. zorg, hoge kosten 
van gezonde voeding en leefstijl, beperkte gezondheidsvaardigheden e 
beïnvloeden de toegang en kwaliteit van zorg. Toegang tot preventieve zorg en 
therapietrouw is lager bij mensen met lage SES en lage 
gezondheidsvaardigheden. Er lijkt geen duidelijke correlatie tussen het gebruik 
van MSZ zorg en verschillen in SES. Wel zien we verschillen in mate van samen 
beslissen, namelijk gebruiken patiënten met hoge SES vaker Samen Beslissen in 
MSZ consulten dan patiënten met lage SES (Dunn, 2016).  
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Gehandicaptenzorg 

Binnen de gehandicaptenzorg is er onderscheid tussen patiënten met een 
verstandelijke beperking en met een lichamelijke beperking. Op beide typen 
patiënten zijn verschillende sociale determinanten van toepassing als het gaat 
om het ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Voor mensen 
met een lichamelijke handicap zijn dezelfde sociale determinanten van invloed 
als bij de algemene patiëntenpopulatie. Mensen met een verstandelijke handicap 
hebben gemiddeld een ongezondere leefstijl dan de algemene populatie. Er is 
vaak sprake van obesitas en ongezonde voeding en weinig bewegen. Toegang 
en kwaliteit van zorg worden beïnvloed door onder meer beperkte 
zelfredzaamheid, lage gezondheidsvaardigheden en fysieke toegang tot zorg en 
houding. Voor verstandelijk gehandicapten zijn specifiek de sociale omgeving en 
woonsituatie belangrijk voor toegang en kwaliteit van zorg.  

Ouderenzorg  

Algemeen spelen dezelfde determinanten een rol als bij jongere patiënten 
(opleiding, inkomen, migratieachtergrond). Lage SES, etnische achtergrond, 
woonsituatie en gezondheidsvaardigheden beïnvloeden het zorggebruik en de 
toegang tot zorg. Cultuur speelt specifiek een rol in zorggebruik van etnische 
minderheden bij verpleeghuizen; sommige culturen verzorgen de ouderen liever 
binnen de familie. Daarnaast spelen beperkte kennis, taalbarrières, sociale 
invloeden, houding t.o.v. zorggebruik en digitale vaardigheden een rol bij toegang 
en kwaliteit van zorg.  Er zijn verschillen in sterfte, aanbod van levensreddende 
behandelingen, palliatieve zorg en samen beslissen. Ouderen volgen hierbij eerder 
de keuze van de zorgverlener. Door digitalisering is zorg minder toegankelijk voor 
ouderen. 
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4. Betekenis voor beleid en organisatie  

4.1 Inleiding  

Producten en adviezen van het Zorginstituut grijpen (met name) in op de 
onderliggende mechanismen die bijdragen aan het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Beleid kan zowel positief als 
negatief bijdragen aan het ontstaan van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Het invoeren van een eigen bijdrage bijvoorbeeld heeft 
een negatief effect op de financiële toegankelijkheid van zorg voor bepaalde 
groepen, wat weer invloed heeft op het zorggebruik en de gezondheid van 
mensen. Daarnaast kan wet en regelgeving gericht op het stimuleren van 
begrijpelijke taal positief bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg. Dit heeft 
dan ook een positief effect op zorggebruik en gezondheid. In dit hoofdstuk gaan 
we in op de relatie die de sociale determinanten en onderliggende mechanismen 
(beschreven in hoofdstuk 3) hebben op het beleid van het Zorginstituut en wat 
dit betekent voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. 

Focus op gezondheidszorg  

Beleidsinterventies kunnen zowel de sociale determinanten (zoals opleiding, 
inkomenszekerheid, sociale zekerheid) als de onderliggende mechanismen 
(toegankelijkheid, informatie, betaalbaarheid) beïnvloeden. Hierbij kunnen 
beleidsinterventies zich richten op verschillen niveaus. Purnell (2016) maakt 
bijvoorbeeld onderscheid in vier niveau’s, te weten (1) de individuele patiënt, (2) 
het sociale steunsysteem om de patient heen, (3) de organisatie en zorgverleners 
en (4) het beleid en de community. Een ander onderscheid is een indeling in 
microniveau (interventies gericht op de individuele patiënt en zijn sociale 
steunsysteem), mesoniveau (interventies gericht op zorgorganisaties en de wijze 
waarop zorg wordt verleend) en macroniveau (interventies gericht op 
beleidsniveau over de betaalbaarheid en organisatie van zorg). 

Omdat we ons richten op beleidsinterventies die ingezet kunnen worden door het 
Zorginstituut, ligt de focus op beleidsinterventies die ingrijpen op de 
onderliggende mechanismen die van invloed zijn op de toegankelijkheid, kwaliteit 
en betaalbaarheid van zorg en niet op interventies die zich richten op het 
inkomen, de opleiding en de werk- en leefomstandigheden van mensen zelf. Wél 
houden we hierbij oog voor de bredere problematiek en de noodzaak tot een 
aanpak breder dan alleen de gezondheidszorg om de verschillen te verkleinen.  

We richten ons dus met name op beleid dat ingaat op het verminderen van de 
negatieve effecten van een lage sociaaleconomische positie op gezondheid 
(bevorderen gezond gedrag en verminderen schadelijke gedragingen) en het 
verbeteren van de toegankelijkheid (financieel, fysiek, geografisch en 
informatief) en kwaliteit van de zorg (niet iedereen heeft baat bij hetzelfde 
aanbod). 
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4.2 Betaalbaarheid  

Uit het literatuuroverzicht blijkt dat hoge kosten voor zorg en ook hoge kosten 
voor leefstijl, gezonde voeding en sociale interactie van invloed zijn op 
gedragsfactoren, psychosociale factoren en materiële omstandigheden van 
mensen. Dit leidt ertoe dat mensen minder gebruik maken van zorg en minder 
aandacht hebben voor een gezonde leefstijl. Dit heeft een effect op gezondheid. 
De kosten van zorg kunnen op beleidsniveau op verschillende manieren worden 
beïnvloed. De belangrijkste is de zorgverzekering (WHO, 2019). Hierbij spelen 
afwegingen tussen wat wel en niet vergoed wordt en of een eigen bijdrage of 
eigen risico wordt ingevoerd een rol. Het Zorginstituut speelt hierbij een 
belangrijke rol via de taak pakketbeheer. Het Zorginstituut beoordeelt of zorg in 
aanmerking komt voor het basispakket en onder welke voorwaarden. De 
bekostiging van zorg, de eigen bijdrage en/of het eigen risico en de hoogte van 
de premie valt buiten het takenpakket van het Zorginstituut. 

Het is dus belangrijk om te realiseren dat de betaalbaarheid voor een groot deel 
buiten de beïnvloedingssfeer van het Zorginstituut ligt, maar dat dit wel een 
belangrijke factor is in de betaalbaarheid van de zorg (m.a.w. de financiële 
toegankelijkheid voor mensen). Bij het pakketbeheer kan wél aandacht zijn voor 
de financiële gevolgen. Dit gebeurt bij de maatschappelijke overwegingen die de 
Advies Commissie Pakket maakt bij het beoordelen of zorg in aanmerking komt 
voor het basispakket. Hier kan het Zorginstituut aandacht hebben voor de 
mogelijke impact van zijn beslissing op het ontstaan of verkleinen van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

4.3 Toegankelijkheid  

De organisatie van de zorg en de wijze van zorgverlening heeft op meerdere 
vlakken invloed op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
Toegankelijkheid is daarbij een belangrijk thema. Toegankelijkheid kan worden 
ingedeeld in verschillende vormen. Dit betreft financiële toegankelijkheid (hebben 
wij behandeld onder betaalbaarheid), fysieke toegankelijkheid, geografische 
toegankelijkheid, en informatieve toegankelijkheid.  

Fysieke toegankeli jkheid 

Onder fysieke toegankelijkheid verstaan wij de mogelijkheid voor de patiënt om 
gebouwen voor de zorg te betreden en zich in te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan 
rolstoeltoegankelijkheid van een zorginstelling of de afstand tussen de 
parkeerplaats en  de zorginstelling. Hier heeft het Zorginstituut niet direct invloed 
op, maar er kan wel via wet en regelgeving eisen worden gesteld aan de fysieke 
toegankelijkheid van een instelling (bv. via de WTZI). 

Geografische toegankelijkheid  

Onder geografische toegankelijkheid wordt de afstand tussen de woning van de 
patiënt en de zorginstelling verstaan en de  mogelijkheden voor het bereiken van 
de zorginstelling voor iedere patiënt (bijvoorbeeld openbaar vervoer, fiets en 
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auto). Geografische toegankelijkheid kan vooral invloed hebben op 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen als het gaat om patiënten in lage 
SES en met een laag inkomen (Mayaud et al., 2019). Mensen met lage SES wonen 
vaker in afgelegen wijken waardoor de afstand tot zorginstellingen eerder een 
drempel vormen voor het zorggebruik. Verder zijn de kosten voor het (openbaar) 
vervoer naar zorginstellingen hoger bij patiënten die in afgelegen plaatsen of 
wijken wonen wat opnieuw een beperking in het zorgverbruik kan veroorzaken 
voor lage inkomens en groepen met lage SES (Cabrera-Barona et al., 2017). Bij 
de inrichting van het zorglandschap is het belangrijk om hier oog voor te hebben. 
Een voorbeeld is de inrichting van screening. Waar en door wie de screening 
plaatsvindt heeft invloed op de deelname aan de screening. Screening op een 
centrale locatie zal minder toegankelijk zijn dan screening in de wijk of screening 
door de huisarts (zie bv S.pruijt, 2021 die dit onderzocht heeft bij screening onder 
migranten voor tuberculose)12.  

Ook het digitaliseren van het aanbod heeft invloed op de geografische 
toegankelijkheid. Als fysieke zorg wordt vervangen door digitale zorg, is het 
mogelijk dat groepen die minder digitaal vaardig minder toegang hebben tot 
deze zorg (Newman et al., 2012). Ook dit is iets waar zorgorganisaties, maar ook 
beleidsmakers rekening mee moeten houden. 

Ook herkenbaarheid is hierin belangrijk. Zo wordt het hebben van zorg in eigen 
buurt en gemeenschap als belangrijk ervaren. Men voelt zich algemeen prettiger 
bij een zorgverlener ‘uit de eigen gemeenschap’ dan een zorgverlener uit een 
andere regio (Brabyn & Barnett, 2004). Bewoners van meer afgelegen gebieden 
zullen daarom ook om die reden minder stel naar zorgverleners in stedelijke 
gebieden afreizen (Brabyn & Barnett, 2004). 

Het is dus belangrijk oog te hebben voor de impact die dit kan hebben op de 
geografische toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen en hoe dit dus ook de 
gezondheid van mensen kan beïnvloeden. Het Zorginstituut kan dit agenderen 
door in richtlijnen en pakketbeslissingen rekening te houden met de impact die 
bepaalde keuzes hebben op de geografische toegankelijkheid en deze te 
adresseren in zijn adviezen.  

Informatieve toegankelijkheid  

Informatieve toegankelijkheid geeft aan in hoeverre informatie over zorg even 
goed toegankelijk is voor iedereen. Afhankelijk van iemands 
‘gezondheidsvaardigheden’ kan men informatie over gezondheid en 
behandelingen goed of minder goed begrijpen. Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te 
beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde 
beslissingen (Heijmans et al., 2019). Informatie kan bijvoorbeeld makkelijk 
gemaakt worden zodat patiënten met lage gezondheidsvaardigheden de 

 
12 Appendices.pdf (uva.nl)  (I.T. Spruijt Tuberculosis infection screening and treatment optimization among 

migrants in the Netherlands PhD thesis University of Amsterdam 2021) 

https://pure.uva.nl/ws/files/65695852/Appendices.pdf
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informatienet zo goed kunnen begrijpen als patiënten met hoge 
gezondheidsvaardigheden. Ook is het belangrijk dat zorgverleners aandacht 
hebben voor de gezondheidsvaardigheden van patiënten en hun gesprek en 
informatie hierop aan passen. Daarnaast maakt het voor de informatieve 
toegankelijkheid ook uit of de informatie alleen digitaal beschikbaar is of niet. 
Niet alle doelgroepen zijn even digitaal vaardig en door informatie alleen digitaal 
beschikbaar te stellen wordt een bepaalde groep niet bereikt. Daarentegen 
verbetert goede en overzichtelijke digitale zorg-informatie voor veel andere 
doelgroepen de informatieve toegankelijkheid juist in grote mate.  

Door de informatie begrijpelijk te maken voor iedereen kunnen 
sociaaleconomische gezondheidsverschillens verkleinen met betere 
informatieve toegankelijkheid. We verwijzen hierbij ook naar artikel 448 uit de 
WGBO, waarin artikel 1 verwijst naar de verplichting om informatie te bieden 
‘passend bij het bevattingsvermogen’ van de patiënt.  

Het Zorginstituut heeft hierin zeker een rol doordat zij richtlijnen opstelt voor het 
ontwikkelen van richtlijnen, zorgstandaarden, indicatoren en keuzehulpmiddelen. 
In deze richtlijnen kan expliciet aandacht worden gevraagd voor begrijpelijke taal, 
het aansluiten bij gezondheidsvaardigheden van de patiënt en het beschikbaar 
maken van informatie via verschillende kanalen.  

4.4 Kwaliteit van zorg 

Ook de kwaliteit van zorg (uitkomsten, effectiviteit, behandelaanbod) verschilt 
tussen groepen. Dit wordt veroorzaakt door zowel de houding en de sociale 
omgeving van de patiënt ten opzichte van zorggebruik, zorgmijding, deelname 
aan screening en leefstijl als door de wijze waarop de zorg georganiseerd is. 
Organisaties van zorg richten zich op een gelijk aanbod voor iedereen. Echter 
vanwege verschillen in gezondheidsvaardigheden, cultuur, sociale omgeving en 
gedragsfactoren kan dit voor sommigen mensen tot problemen leiden. Het 
aanpakken vergt een persoonsgerichte aanpak die zich richt op passende zorg.  

 
Persoonsgerichte aanpak 

In de medische wereld staat persoonsgerichte zorg vaak centraal. Artsen 
erkennen verschillen tussen patiënten zoals geografische herkomst, religie, 
.opleiding of (medische) kennis. Onbekendheid met de context van de patiënt 
maakt het voor artsen moeilijker de informatie van de patiënt te interpreteren 
(van den Muijsenbergh 2018). Een dergelijke persoonsgerichte aanpak heeft veel 
voordelen voor de behandeling. Het kan ook leiden tot nadelen. Uit onderzoek 
blijkt bijvoorbeeld dat het kan voorkomen dat zorgverleners patiënten met een 
afwijkende achtergrond anders behandelen, bijvoorbeeld niet doorverwijzen of 
het onthouden van behandelingen die in het voordeel van de patiënt kunnen zijn 
(Suurmond et al., 2010). Deze andere behandeling kan op basis van opleiding en 
inkomen zijn, maar ook op basis van beheersing van de Nederlandse taal; 
verzekerd zijn; genetische componenten; verschil in verwachting en uitkomst 
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tussen de zorgverlener en patiënt. Dit verschil in behandeling is een risico voor 
de (gezondheids)-veiligheid van patiënten (Suurmond et al., 2010). Het 
Zorginstituut kijkt momenteel naar passende zorg en kan partijen stimuleren 
meer aandacht te hebben voor een persoonsgerichte aanpak waarbij het 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen centraal staat. Dit 
kan door de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die hier 
rekening mee houden (zie bv. De kwaliteitsstandaard Diversiteit binnen de GGZ 
is hier een voorbeeld van. 

Training en ondersteuning 

Training in culturele competenties leidt tot een betere kennis, houding, 
vaardigheden en zelfvertrouwen van artsen, tot grotere tevredenheid van hun 
patiënten, en ook tot betere uitkomsten van zorg (Lie et al., 2011). In de 
kwaliteitstandaarden van het Nederlands huisarts genootschap (NHG) wordt 
bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan etnische en culturele factoren. Ook de 
zorgstandaard Diversiteit van de GGZ ondersteunt zorgverleners om rekening te 
houden met de achtergrond van patiënten. Sinds 2001 zijn ook culturele 
competenties opgenomen in de eindtermen voor de arts opleiding, wat de kans 
op sociaaleconomische gezondheidsverschillen uiteindelijk zou kunnen 
verminderen. Een ander voorbeeld het gebruik van ‘Samen Beslissen’ in de zorg 
(ook wel shared decision making genoemd). Bij Samen Beslissen wordt de patiënt 
betrokken in de beslissing over wat het beste bij de patiënt past. Samen 
Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning. Door zorgverleners te trainen  in 
het toepassen van Samen Beslissen slaan behandelingen bijvoorbeeld beter aan 
bij de patiënt (de Mik et al., 2018). Het Zorginstituut stimuleert dit via 
verschillende programma’s, waaronder het programma Uitkomstgerichte Zorg en 
de subsidieregeling Samen Beslissen. 

Beleid 

Het Zorginstituut heeft een rol in het bevorderen van passende zorg. Dit kan op 
meerdere terreinen plaatsvinden. Bij de beoordeling van nieuwe vormen van zorg 
(pakketduidingen) kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de verschillen in 
effectiviteit van de behandeling. Niet elke behandeling is even effectief bij elke 
patiëntengroep. Ook bij het pakketcriteria ‘haalbaarheid’ kan gekeken worden 
naar wat er nodig is om de nieuwe zorgvorm voor iedereen toegankelijk te maken. 
Het aantal behandelingen kan bijvoorbeeld afhangen van sociaaleconomische 
determinanten (bv. bij hoger opgeleide diabetici kan meer ingezet worden op 
digitalisering en zelf monitoring, terwijl bij lager opgeleide diabetici misschien 
meer aandacht nodig is naast de reguliere persoonlijke controlemomenten). Ook 
bij het opstellen van richtlijnen en zorgstandaarden kan aandacht worden 
gevraagd voor passende zorg. Hierbij gaat het er dus niet om dat iedereen 
hetzelfde aanbod krijgt, maar dat iedereen een passend aanbod krijgt. Dit gaat 
verder dan alleen het Zorginstituut want ook het ministerie van VWS kan hier 
aandacht voor hebben in de wet- en regelgeving die zij opstelt en de 
Nederlandse Zorgautoriteit bij de bekostiging en toezichtstaken die zij heeft. 
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Dit vraagt dus iets op beleidsniveau én op het niveau van de zorgorganisatie. Het 
Zorginstituut kan in zijn taken aandacht hebben voor de principes van passende 
zorg13, de overheid kan zorgen dat de randvoorwaarden die nodig zijn om 
passende zorg te faciliteren geborgd zijn (in wet en regelgeving en programma’s) 
en organisaties in de zorg maken afspraken over hoe passende zorg tot stand 
komt en richten hun organisatie zo in dat er ruimte is om persoonsgerichte, 
passende zorg te bieden voor mensen met verschillende 
gezondheidsvaardigheden en uit een verschillende sociaaleconomische positie, 
zonder daarbij de wetenschappelijke onderbouwing van zorg uit het oog te 
verliezen. 

4.5 Het aanpakken van sociaaleconomische gezondheids -
verschillen vraagt inzicht in en aandacht voor de problematiek  

De sociale determinanten en onderliggende mechanismen die leiden tot  
sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn niet altijd even makkelijk aan te 
pakken of te veranderen. Het vergt een aanpak op meerdere beleidsterreinen en 
continue aandacht voor de impact die beleidskeuzes hebben op het ontstaan 
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Wél zien we wel degelijk 
aanknopingspunten voor zowel zorgorganisaties als het Zorginstituut om de 
onderliggende mechanismen te beïnvloeden en zo een positief effect te hebben 
op de gezondheid en toegang tot en kwaliteit van zorg. Voor de effectiviteit van 
beleid moet daarbij rekening gehouden worden met de manier waarop de 
inrichting van de maatschappij – economie, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, 
balans tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid – 
gezondheidsverschillen beïnvloedt.  

Beleid in de zorg moet gericht zijn op het creëren van randvoorwaarden die 
persoonsgerichte zorg toegankelijk maken voor iedereen. Dat geldt voor de 
interne aansturing van een organisatie in de zorg of voor individuele 
professionals en/of praktijken, maar ook voor zelfstandige bestuursorganen en 
overheid. Er is geen one-size fits all aanpak om de verschillen te verkleinen. Wél 
is er consensus nodig over het belang van aandacht voor deze verschillen en zijn 
er manieren om de onderliggende mechanismen te beïnvloeden. Het belangrijkste 
startpunt is dus het creëren van inzicht in en aandacht voor de problematiek.  

Dit kan door op alle niveaus (zorgorganisatie, zorgverzekeraar, patiënten 
(organisatie) en overheid) te werken met een zogeheten equity checklist (of 
toets) die bewustwording creëert en aandacht vraagt voor de impact die beleid 
en organisatie van zorg kan hebben op het ontstaan van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Hiermee biedt je partijen handelingsperspectieven om 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen.  

 
13 Zoals beschreven in hun rapport Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú (2020) 
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In het volgende hoofdstuk bespreken we in hoeverre er in het huidige beleid en 
de taken van het Zorginstituut aandacht is voor de impact die het Zorginstituut 
heeft op het ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  
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5. Huidige aandacht van het Zorginstituut 
voor sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen  

5.1 Inleiding 

In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de relatie tussen 
gezondheidsverschillen en de sociale determinanten en onderliggende 
mechanismen complex zijn. De sociale determinanten liggen op meerdere 
domeinen, en zijn nauw met elkaar verbonden. Het agenderen van gericht beleid 
op de onderliggende mechanismen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen, kan de gezondheidsverschillen verkleinen (RVS, 2020; 
WRR 2020). Daarnaast zien dat het name gaat om het aandacht vragen voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de bewustwording in 
organisaties dat het beleid hier van invloed op kan zijn (Pharos, 2019; RVS, 2020). 

Het Zorginstituut heeft verschillende taken. Bij elk van deze taken ligt de focus 
op een ander gebied. Bij de beoordeling van de huidige stand van zaken kijken we 
naar of er aandacht is voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen binnen 
de huidige taken en werkwijze van het Zorginstituut. De volgende taken van het 
Zorginstituut staan hierbij centraal:  

1. Pakketbeheer 

Bij pakketbeheer gaat het met name om het onderzoek waarop (kosten)-
effectiviteit is gebaseerd en of gekeken is of de kosteneffectiviteit verschilt 
tussen patiënten met een andere sociaaleconomische achtergrond en de 
(maatschappelijke) impact die het al dan niet opnemen van zorg in het 
basispakket heeft en hoe die uitwerkt voor patiënten met een andere 
sociaaleconomische achtergrond (voor welke patiënten is dit wel en voor welke 
is dit geen goede verzekerde zorg is). 

2. Kwaliteit 

Bij kwaliteit gaat het met name om of de richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en 
meetinstrumenten die ontwikkeld worden aandacht hebben voor verschillen in 
patiëntgroepen op basis van sociaaleconomische achtergrondkenmerken en in 
hoeverre deze producten bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen door oog te hebben voor passende zorg. 

3. Informatiemanagement 

Bij informatiemanagement gaat het om het verzamelen van de juiste gegevens 
om de impact op verschillende patiëntgroepen goed vast te leggen én het op 
begrijpelijke wijze informeren van patiënten over de geleverde zorg zodat zij de 
juiste keuze kunnen maken. 
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4. Risicoverevening 

Het Zorginstituut beheert het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Fonds langdurige zorg (Flz) voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Uit deze fondsen krijgen de zorgverzekeraars, zorgkantoren 
en zorginstellingen compensaties voor de kosten van zorg. Het Zorginstituut 
verzorgt de uitvoering van de risicoverevening uit hoofde van de Zvw. Voor de 
zorgverzekeraars wordt de vereveningsbijdrage bepaald die voortkomt uit de 
risicoverevening. De bijdrage wordt bepaald o.b.v. het aantal verzekerden en hun 
risicoprofiel. Het bepalen van dit risicoprofiel o.b.v. de vereveningskenmerken en 
de daarbij behorende bijdrage is de kern van deze uitvoeringstaak. 

In dit hoofdstuk brengen wij in kaart in hoeverre het Zorginstituut momenteel 
aandacht heeft in zijn taken en adviezen voor het ontstaan (en verkleinen) van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

5.2 Criteria om aandacht voor sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen in beeld te brengen  

Er zijn verschillende frameworks14 ontwikkeld om zicht te krijgen op in hoeverre er 
aandacht is voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Deze zijn gebruikt 
om te kijken welke criteria belangrijk zijn bij het vergroten van de aandacht voor 
soiaaleconomische gezondheidsverschillen. 

We onderscheiden hiervoor vijf onderdelen die van belang zijn bij het creëren van 
aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Per onderdeel 
hebben we beoordeeld in hoeverre het Zorginstituut hier aandacht voor heeft in 
zijn huidige werkwijze en procedures. De vijf onderdelen betreffen: 

1. Epistemic injustice: is er voldoende aandacht voor inbreng vanuit 
verschillende relevante stakeholders en wordt deze op waarde geschat. 

 Hoe zorgt het Zorginstituut dat alle input van (alle) relevante groepen 
is meegenomen en meegewogen in de besluitvorming? 

 Hoe worden relevante groepen bereikt? 

 Hoe wordt ingebracht ‘bewijs’ beoordeeld door het Zorginstituut en 
leidt deze beoordeling tot ongelijkheid in de waarde die toegekend 
wordt aan input van verschillende groepen? 

2. Inzicht: is er inzicht in welke sociaaleconomische determinanten en 
achterliggende mechanismen een rol kunnen spelen op het ontstaan van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen? 

 Hoe zorgt het Zorginstituut ervoor dat zij inzicht krijgt in de 
belangrijkste knelpunten en problemen die er spelen? 

 
14 Health Technology Evaluations van NICE uit 2022, The health equity measurement framework van Dover en 

Belon, 2019, The European health equity Status report, WHO Europe, september 2019, Achieving Health 
Equity: a guide for health Care organizations, IHI Boston 2016 en The reflexx-ISS tool: taking better account 
of social inequalities in health, Canada, 2021 
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 En is hier specifiek aandacht voor sociaaleconomische 
determinanten? 

 Heeft het Zorginstituut gezorgd voor een goed begrip van welke 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen er zijn en hoe dit relateert 
aan hun advies? 

3. Data, monitoring en evaluatie: is er aandacht voor de benodigde 
gegevens om zicht te krijgen op de impact van het beleid op het ontstaan 
of verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen? 

 Hoe zorgt het Zorginstituut dat er data beschikbaar zijn (of komen) om 
onderzoek te doen naar de problemen die er spelen? 

 Monitort het Zorginstituut de impact van zijn adviezen en besluiten op 
verschillende doelgroepen? 

 Evalueert het Zorginstituut zijn beleid en neemt zij hierbij mee dat de 
impact kan variëren per doelgroep? 

4. Differentiatie in beleid: is er oog voor mogelijke beleidsdifferentiatie als 
dat nodig is om de effectiviteit van de zorg te vergroten voor mensen met 
een lagere sociaaleconomische positie. Hierbij gaat het ook om 
begrijpelijkheid en toegankelijkheid tot relevante informatie. 

 Is er ruimte voor het Zorginstituut om in zijn adviezen en besluiten 
differentiatie aan te brengen om sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te verkleinen? 

 Kijkt het Zorginstituut hierbij naar onderliggende mechanismen die van 
invloed zijn op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg? 

 Samenwerking: wordt de juiste expertise betrokken en word 
samenwerking gezocht met andere beleidsterreinen om een optimaal 
resultaat te bereiken? 

 In hoeverre zorgt het Zorginstituut dat zij relevante kennis en expertise 
betrekt in zijn adviezen en besluiten? 

5. Samenwerking en kennisuitwisseling:  In hoeverre zorgt het Zorginstituut 
dat hij relevante kennis en expertise betrekt in zijn adviezen en besluiten? 

 Hoe zorgt het Zorginstituut voor samenwerkingsverbanden met 
relevante stakeholders om te zorgen voor een integrale aanpak van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen? 

 In hoeverre zorgt het Zorginstituut dat hij relevante kennis en expertise 
betrekt in zijn adviezen en besluiten? 

 Zorgt het Zorginstituut dat interne en externe experts betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van adviezen en producten? 

5.3 Bevindingen werkwijze het Zorginstituut 

Voor dit onderdeel hebben wij 131 documenten van het Zorginstituut beoordeeld 
aan de hand van de 5 onderwerpen zoals beschreven onder paragraaf 5.2: 
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Epistemic Injustice, inzicht, data en monitoring en evaluatie, differentiatie in 
beleid, samenwerking en kennisuitwisseling. Deze documenten vallen onder de 
taken ‘pakketbeheer’, ‘kwaliteit’ en ‘informatiemanagement’.  

5.3.1 Algemene bevindingen 

Als we kijken naar Epistemic Injustice zien we in het algemeen veel aandacht voor 
het betrekken van verschillende stakeholders. Minder aandacht is er voor het 
betrekken van groepen met verschillende sociaaleconomische 
achtergrondkenmerken, evenals voor het gelijk wegen van gegeven input. Er kan 
meer focus liggen op het consistent betrekken van groepen met verschillende 
SES achtergronden, zowel bij achterliggend onderzoek als in beleid. Inzicht in de 
belangrijkste knelpunten en problemen die er spelen richt zich nog niet specifiek 
op sociaaleconomische doelgroepen In de werkwijze is er geen expliciete 
aandacht voor het verkrijgen van dit inzicht en voor het creëren van bewustzijn 
dat er verschillen tussen groepen bestaan. Ook bij Data en monitoring en 
evaluatie zien  we nog geen specifieke aandacht op het in beeld brengen van de 
impact van het beleid op specifieke doelgroepen. Er kan meer aandacht zijn voor 
het verzamelen van data van groepen met verschillende SES achtergronden voor 
het monitoren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Differentiatie in 
beleid lijkt op basis van onze bevindingen mogelijk binnen de huidige werkwijze 
en procedures. Differentiatie op beleid is nu vaak gericht op financiële 
toegankelijkheid (pakketbeheer) en begrijpelijke (bij kwaliteitsproducten) 
toegankelijkheid. Daarnaast is met de aandacht voor Zinnige zorg en Passende 
zorg de aandacht voor persoonsgerichte zorg toegenomen. Dit kan bijdragen aan 
meer differentiatie gericht op het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen.  

Samenwerking en kennisuitwisseling wordt actief opgezocht, maar niet vanuit 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen expertise. Er kunnen nog vaker 
experts op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
betrokken worden bij de totstandkoming van documenten en beleid van het 
Zorginstituut.  
 
5.3.2 Pakketbeheer 

Bij pakketbeheer hebben wij gekeken naar de werkwijze en een aantal specifieke 
besluiten en adviezen zoals het ACP advies medicijn avelumab (zie Lijst 
beoordeelde documenten).  

Pakketadvies richt zich op een rechtvaardige verdeling van middelen waarbij 
gekeken wordt naar noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 
uitvoerbaarheid. Hierbij worden (inter)nationale richtlijnen gevolgd voor het 
bepalen van de (kosten)effectiviteit van nieuwe behandelingen en 
geneesmiddelen. Daarnaast wordt gekeken naar de maatschappelijke impact die 
het al dan niet vergoeden van een behandeling of medicatie heeft. Bij de 
maatschappelijke impact wordt met name gekeken naar de betaalbaarheid. Het 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen kan hierin 
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meegenomen worden, maar de focus ligt op het maximaliseren van 
gezondheidswinst en niet op het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Bij het nemen van een pakketbeslissing zien we veel 
aandacht voor de inbreng van bewijs vanuit verschillende stakeholders. Hoewel 
een RCT nog steeds het meeste gewicht kent, wordt onderkend dat RCT’s 
nadelen hebben en is een kader ontwikkeld waarin afgewogen wordt wat passend 
bewijs is. Hierbij is ook oog voor de inbreng van onder meer zorgprofessionals en 
patiëntenorganisaties. Ook wordt onafhankelijk deskundig advies ingewonnen 
via de wetenschappelijke adviesraad. Bij het agenderen van onderwerpen wordt 
ook input opgehaald uit het veld. Expliciete aandacht voor het ophalen van input 
uit groepen met verschillende achtergronden is beperkt. Bij inzicht en monitoring 
en data zien we dat er wordt nagedacht over de impact op verschillende groepen 
en ook gekeken wordt naar de sociaaleconomische achtergrondkenmerken van 
mensen. Echter er is weinig expliciete aandacht voor het verzamelen van 
gegevens die inzicht geven in de verschillen in bv. (kosten)effectiviteit tussen 
groepen met verschillende sociaaleconomische achtergrond. De aandacht voor 
de impact op verschillende patiëntgroepen neemt wel toe, wat we ook zien bij de 
aanbevelingen rondom toekomstig pakketbeheer. Hier zien we toegenomen 
bewustzijn rondom de impact van pakketbesluiten op sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. De focus bij pakketbeheer lijkt met name te liggen op de 
financiële betaalbaarheid vanuit maatschappelijke oogpunt. Ook zien we dat 
meerdere partijen betrokken worden en vindt er kennisuitwisseling plaats, maar 
er zijn nog geen experts op het gebied van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen betrokken 

In de besluiten zien we dat groepen met verschillende achtergronden nog meer 
betrokken kunnen worden. Wanneer er een effectiviteitsstudie is betrokken voor 
een pakketbeslissing is deze studie meestal met een RCT uitgevoegd, 
gebruikmakende van een homogene groep proefpersonen. Bij het bepalen van 
(kosten)effectiviteit is er daardoor vaak geen expliciete aandacht voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Eisen stellen voor een 
gestratificeerde selectie van proefpersonen met verschillende SES en etnische 
achtergronden, kan hier uitkomst voor bieden. Hiervoor kan ook gekeken worden 
naar de nieuwe NICE richtlijnen (Health Technology Evaluations van NICE uit 2022) 

waar bij kosteneffectiviteitsbepalingen ook aandacht wordt gevraagd voor 
equity. Wel zien we bij besluiten aandacht voor de financiële toegankelijkheid en 
worden verschillende stakeholders gevraagd om inbreng te geven. Dit betreft ook 
patiënten en zorgprofessionals vanuit de praktijk. Bij sommige besluiten zien we 
wel expliciete aandacht voor sociaaleconomische achtergrondkenmerken, 
waaronder een migratie achtergrond. Dit komt met name terug bij de Advies 
Commissie Pakket (ACP). Zij neemt maatschappelijke overwegingen mee en kan 
het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen als doel 
meenemen in besluiten. Dit maakt dat de mogelijkheid tot het differentiëren in 
pakketbeheer aanwezig is. We zien nu dat adviezen echter vaak alleen gericht op 
differentiatie in financiële toegankelijkheid. 
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We zien een toegenomen bewustzijn voor de impact die pakketbesluiten kunnen 
hebben op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De maatschappelijke 
impact en de financiële toegankelijkheid staat hierbij centraal. Bij de beoordeling 
van nieuwe behandelingen en medicijnen kan meer aandacht zijn voor de inbreng 
vanuit verschillende typen bewijs (naast RCT’s ook andere (meer kwalitatieve) 
bronnen) en voor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit bij verschillende 
patiëntgroepen. Het Zorginstituut kan hiervoor aansluiten bij internationale 
richtlijnen die ook steeds meer oog hebben voor equity. 

5.3.3 Kwaliteit 

Bij documenten rond kwaliteit hebben wij onder andere gekeken naar het 
Toetsingskader, het Meerjaren beleidsplan, een aantal kwaliteitsregistraties en 
de ontwikkeltools op de website Zorginzicht.nl (zie Lijst beoordeelde 
documenten).  

Binnen het onderdeel kwaliteit zien we de meeste aandacht voor epistemic 
injustice en informatieve toegankelijkheid. Er is veel aandacht voor de inbreng 
van patiënten, over hoe je dat doet en dat dit vereist is voor de ontwikkeling van 
een instrument. Specifieke aandacht voor inbreng van patiënten met 
verschillende achtergronden ontbreekt echter. Bij informatieve toegankelijkheid 
zien we dat er wel aandacht is voor het bereiken van alle patiënten en dat dit ook 
expliciet is opgenomen in het Toetsingskader als voorwaarde. Daarnaast zien we 
een toenemende focus op passende zorg waarbij het verkleinen van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen als een van de doelen is benoemd. 
Dit biedt aanknopingspunten om te differentiëren in beleid waar nodig en ook bij 
monitoring en evaluatie meer aandacht te vragen voor het verzamelen van data 
die nodig zijn om zicht te krijgen op (het ontstaan dan wel verkleinen van) sociaal 
economische gezondheidsverschillen. We zien minder aandacht voor data en 
monitoring en samenwerking op het gebied van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. 

In de meerjaren beleidsplannen en de meerjarenagenda wordt benadrukt dat het 
belangrijk is om inzicht te hebben in de belangen van patiënten. 
Patiëntenparticipatie wordt als een belangrijk onderdeel gezien. Hoewel er veel 
aandacht is voor inbreng van patiënten (ook in andere kwaliteitsdocumenten), 
zien we echter weinig specifieke aandacht voor patiënten met verschillende 
sociaal economische achtergronden. Dit geldt ook bij de ontwikkeling van 
richtlijnen en standaarden waarbij het betrekken van patiënten met verschillende 
achtergronden bij het in kaart brengen van knelpunten verder kan worden 
gestimuleerd. Ook bij data en monitoring ontbreekt specifieke aandacht hiervoor, 
hoewel wel benoemd wordt dat gekeken moet worden naar verschillen tussen 
patiënten populaties. De adviezen over passende zorg bieden 
aanknopingspunten om meer aandacht te hebben voor sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheids-
verschillen wordt benoemd als een van de doelstellingen. Ook is er aandacht voor 
het meenemen van de sociale context van de patiënt en de betaalbaarheid voor 
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verschillende doelgroepen. Differentiatie in beleid wordt omschreven en 
aangemoedigd. Bij de verbetersignalementen die zijn opgesteld zien we ook dat 
er aandacht is voor verschillende doelgroepen, maar ook hier ontbreekt de 
specifieke aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Wel zien 
we hier meer en meer aandacht voor verschillen tussen patiënten waarbij ook 
gekeken is naar o.a. laaggeletterdheid, leefstijl en de context van de patiënt.  

Wat nog specifiek opvalt is de hoeveelheid aan documenten (n=72) die 
beschikbaar zijn op de website Zorginzicht.nl. Sommige documenten komen zelfs 
op meerdere plekken terug. Het betreft documenten (tools) die gaan over het 
overwegen, ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsstandaarden, 
meetinstrumenten, informatiestandaarden en onderliggende producten. Door de 
hoeveelheid aan documenten en de verscheidenheid aan methodieken die 
gebruikt kunnen worden is het niet altijd eenvoudig om na te gaan welke tool voor 
welk doeleinde gebruikt ‘moet’ worden. Daarnaast worden in diverse documenten 
aanbevelingen geformuleerd die ook gericht zijn op het kijken naar verschillen in 
achtergronden van patiënten, maar is dit niet makkelijk te vinden en komt het 
niet in alle documenten voor. Daar verschillende documenten gebruikt kunnen 
worden, is het dan afhankelijk van het document dat gebruikt wordt of er wel of 
niet aandacht is voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het 
Zorginstituut kan hier een meer sturende rol in oppakken.  

Overall zien we in toenemende mate aandacht voor passende zorg, informatieve 
begrijpelijkheid en wordt veel aandacht besteed aan inbreng van patiënten. 
Specifieke aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen is nog 
beperkt, maar door de focus op passende zorg zien we wel mogelijkheden om hier 
stappen in te zetten. 

5.3.4 Informatiemanagement 

Bij informatie management hebben wij gekeken naar het Actieprogramma iWLZ 
en het document Verkenning bevordering betrouwbare kwaliteitsregistraties (Zie 
Lijst beoordeelde documenten). In Informatiemanagement zien we aandacht voor 
differentiatie in beleid (met name gericht op betaalbaarheid en passende zorg), 
het belang van het meenemen van de patiënt en patiëntenorganisatie en het 
toegankelijk maken van informatie voor patiënten. Specifieke aandacht voor 
SEGV bij deze thema’s ontbreekt, maar er is wel aandacht voor hoe de informatie 
toegankelijk kan worden gemaakt voor alle patiënten. Bij de dataverzameling 
zien we wel dat het belang van data benoemd wordt maar informatie over hoe 
de benodigde data (inclusieve data/informatie) om sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te monitoren en evalueren verzameld kan worden 
ontbreekt. Er kan meer aandacht zijn voor hoe groepen met verschillende 
achtergronden bereikt kunnen worden.   

Bij kwaliteitsregistraties wordt ook het patiënten perspectief meegenomen. Ook 
bij de actieprogramma’s is er veel aandacht voor het belang van de patiënt, en 
wordt er een goede samenwerking en kennisuitwisseling gefaciliteerd, maar er is 
nog geen expliciete aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
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Algemeen zien we een risico dat onvoldoende data beschikbaar komt om goed 
zicht te krijgen op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

5.3.5 Risicoverevening 

In tegenstelling tot de andere taken, hebben we bij de risicoverevening niet alleen 
naar de beschikbare documentatie gekeken, maar hebben we ook gesprekken 
gevoerd met het Zorginstituut over het doel en de vormgeving van de 
risicoverevening. Over het doel van de risicoverevening verschillen stakeholders 
binnen en buiten het Zorginstituut15 van standpunt. Het wegnemen van 
kostenverschillen die met gezondheidsverschillen samenhangen wordt door 
iedereen als doel van de risicoverevening gezien, maar niet iedereen vindt dat 
risicoverevening ook als instrument moet dienen om doelmatigheid te 
bevorderen. Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is 
tot op heden geen expliciet onderwerp van discussie geweest. 

In de huidige vormgeving van de risicoverevening zijn de vereveningscriteria 
sociaal-economische status (SES), aard van inkomen (AVI) en regio opgenomen 
waarvan we weten dat deze een sterke relatie hebben met sociaal economische 
gezondheidsverschillen. Deze vereveningscriteria zijn niet voor dit doel 
opgenomen, maar dragen wel bij aan het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Dit is echter een beperkte operationalisatie van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen, want SES en AVI  worden 
gebaseerd op inkomens-, resp. verzekeringsgrondgegevens van verzekerden en 
de regioindeling wordt bepaald o.b.v. de viercijferige postcode16 en is dus relatief 
grof, terwijl sociaaleconomische gezondheidsverschillen bepaald worden door 
(een samenspel van) meerdere determinanten.  

Verzekeraars krijgen op basis van het vereveningskenmerk SES een relatief hoge 
normatieve compensatie voor verzekerden met een laag inkomen en vice versa. 
Bij AVI wordt onderscheid gemaakt tussen IVA, arbeidsongeschikten, 
bijstandsgerechtigden, studenten, zelfstandigen, hoogopgeleiden en de alle 
overige inwoners. De bedoeling hiervan is om verzekeraars adequaat te 
compenseren voor kostenverschillen die samenhangen met 
gezondheidsverschillen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat  sociaal economische determinanten impact 
hebben op het vóórkomen van chronische aandoeningen, het gebruik van zorg 
die nodig is bij het hebben van een chronische aandoening en de 
gezondheidsuitkomsten van deze groepen. De eerste wordt adequaat via de 
morbiditeitskenmerken gecompenseerd. De tweede wordt op dit moment slechts 
beperkt gecorrigeerd, vanwege de grofmazige wijze waarop de 

 
1515 Stakeholders zijn o.a. zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, Zorginstituut 

Nederland en onderzoeksbureaus op het gebied van de risicoverevening (en die deelnemen aan de WOR, 
werkgroep onderzoek risicoverevening). 

16 De regioklassen wordt gebaseerd op de percentages niet-westerse en westerse immigranten en het 
percentage verzekerden met lage inkomens (WOR 1053. Onderzoek risicoverevening 2022: Overall Toets) 
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vereveningskenmerken sociaaleconomische determinanten vormgeeft. De 
laatste geeft aan dat er mogelijk andere zorg noodzakelijk was geweest. 
Daarvoor wordt in de risicoverevening niet gecompenseerd. 

Ondanks de werking van de risicoverevening blijkt in de praktijk dat de jaarlijkse 
overstapmarkt tot een ongewenst onderscheid tussen verzekerden leidt. 
Gezonde verzekerden stappen veelal over naar goedkope polissen, terwijl 
ongezonde verzekerden bij een duurdere polis uitkomen (Hamstra, Van Drunen, 
Hoekstra, Mol en Stam (2022a)). Omdat de vereveningkenmerken en 
sociaaleconomische determinanten van gezondheidsverschillen voor een deel 
overlappen, mag worden verwacht dat zich onder de ongezonde verzekerden in 
een duurdere polis relatief veel verzekerden met een lage sociaaleconomische 
gezondheid bevinden. Dit betekent dat er sprake is van een 
risicosolidariteitsvraagstuk. Recentelijk is er een voorstel gedaan voor een ex-
post maatregel om de ongewenste resultaten van de overstapmarkt af te romen 
(Hamstra, Hoekstra, Van Drunen en Stam (2022b)). 

In de risicoverevening wordt de compensatie (normbedrag) die voor iedere 
vereveningsklasse wordt gegeven bepaald o.b.v. historische kosten. Dit heeft tot 
gevolg dat als verzekerden door sociaaleconomische omstandigheden minder of 
te weinig zorg gebruiken dan ze eigenlijk nodig zouden hebben, dit door de 
risicoverevening in stand wordt gehouden (via de kenmerken SES, AVI en regio). 
Verzekeraars hebben hierdoor geen prikkel om er voor te zorgen dat deze 
groepen de juiste hoeveelheid (lees: meer) zorg gaan gebruiken. Een heel 
concreet voorbeeld hiervan zijn de zelfstandige ondernemers. Verzekeraars 
krijgen voor zelfstandigen vanuit het vereveningskenmerk AVI een afslag op de 
vereveningsbijdrage. Zij gebruiken weliswaar voorspelbaar minder zorg dan 
werknemers in loondienst, maar dat komt niet doordat zij een betere gezondheid 
hebben (Stam (2007)). Mogelijk spelen hierbij problemen met toegang tot de 
juiste zorg op het juiste tijdstip een rol. Door zelfstandigen toch als aparte groep 
in het vereveningsmodel op te nemen, hebben zorgverzekeraars niet meer de 
financiële prikkel extra zorg voor hun in te kopen of ze hierbij te begeleiden. Dit 
houdt de bestaande sociaaleconomische gezondheidsverschillen dus in stand. 

Om zicht te krijgen op welke manier de risicoverevening ingezet kan worden als 
instrument om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen, is 
het dus van belang om eerst de discussie intern en extern te voeren over het doel 
van de risicoverevening. Het Zorginstituut doet dat momenteel ook. Het resultaat 
van deze discussie bepaalt of en op welke manier de risicoverevening ingezet 
kan worden als instrument om de SEGV terug te dringen.  

Het zorgstelsel is ingericht om burgers van goede zorg verzekerd te laten zijn, de 
risicoverevening speelt daar een kleine rol in. In de wet zit een duidelijke 
verankering dat er een beperkt aantal specifieke doelen mee gemoeid zijn. Deze 
doelen zijn te smal om de goede verzekerde zorg voor iedereen alleen vanuit de 
risicoverevening te kunnen borgen 
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6. Conclusies & aanbevelingen  

Belangrijkste conclusies 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in 
gezondheid en levensverwachting, afhankelijk van iemands positie in de 
maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES) (Pharos, 
2019). Mensen in een lagere maatschappelijke positie (afgemeten aan opleiding 
en inkomen) hebben vaak meerdere uitdagingen zoals een lagere 
levensverwachting, meer chronische aandoeningen, een ongezondere leefstijl en 
meer psychische klachten. Zij voelen zich vaak ongezonder dan mensen met een 
hogere opleiding en meer inkomen. Hierbij zijn het niet de opleiding en het 
inkomen op zichzelf die leiden tot gezondheidsverschillen, maar de complexe 
leefsituatie die daar het gevolg van kan zijn. Ook een etnische 
minderheidsachtergrond is een onafhankelijke factor die sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen vergroot.  

De verschillen in opleiding, inkomen en achtergrond hebben invloed op 
gedragsfactoren, psychosociale factoren en materiële omstandigheden die 
leiden tot verschillen in gezondheid, toegang en kwaliteit van zorg. Daarbij 
worden deze factoren weer beïnvloed door onderliggende mechanismen, zoals 
gezondheidsvaardigheden, cultuur en houding t.o.v. zorg. De sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen ontstaan dus vanuit een complex samenspel van 
factoren. 

Uit ons literatuuronderzoek komt naar voren dat verschillende sociale 
determinanten (sociaaleconomische factoren én intermediërende variabelen) en 
(door het Zorginstituut mogelijk beïnvloedbare) onderliggende mechanismen een 
rol spelen op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Met name opleiding, 
inkomen en etnische achtergrond zijn van invloed op de gezondheid van mensen. 
De invloed loopt via zowel gedragsfactoren, psychosociale factoren als 
materiële omstandigheden. Mensen met een lagere opleiding en inkomen hebben 
vaak een slechtere leefstijl, maken meer of juist minder (o.a. door zorgmijding) 
gebruik van bepaalde soorten van zorg en hebben een minder positieve houding 
t.o.v. zorggebruik en screening. Psychosociale factoren zoals het ervaren van 
chronische stress en het ontbreken van een sociaal netwerk en sociale steun zijn 
hierin belangrijke determinanten. Daarnaast zien we dat met name armoede en 
schulden binnen de materiële omstandigheden een grote invloed hebben op 
gezondheid en toegang tot en kwaliteit van zorg. Armoede en schulden hebben 
ook een invloed op gedrag (leefstijl) en psychosociale factoren (chronische 
stress, sociale netwerk). Onderliggende mechanismen laten zien op welke wijze 
deze determinanten positief dan wel negatief kunnen worden beïnvloed. Dit 
betreft mechanismen gericht op vaardigheden, kennis, houding en gedrag maar 
ook mechanismen die gericht zijn op de materiële omstandigheden zoals 
financiële toegankelijkheid. 
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Binnen verschillende sectoren van zorg spelen veelal dezelfde sociale 
determinanten en onderliggende mechanismen een rol, op een paar specifieke 
factoren na. De mate van invloed kan wel verschillen tussen sectoren. Bij zorg 
rond oncologie speelt bijvoorbeeld mee dat een lage SES en een migratie 
achtergrond kan leiden tot een mindere deelname aan screening. Hierdoor wordt 
kanker vaker in een later stadium ontdekt wat gevolgen heeft voor het succes 
van de behandeling en overlevingskans. Binnen de GGZ spelen vooral 
achterliggende problemen die leiden tot chronische stress mee (schulden, leven 
in armoede, werkeloosheid). Bij cardiovasculaire aandoeningen speelt een 
ongezonde leefstijl door een lage SES een belangrijke rol. Binnen 
gehandicaptenzorg hebben bij een lichamelijke handicap met name opleiding en 
inkomen invloed. Voor verstandelijk gehandicapten zijn specifiek de sociale 
omgeving en woonsituatie belangrijk voor toegang en kwaliteit van zorg. In de 
ouderenzorg spelen de factoren gezondheidsvaardigheden, etnische 
achtergrond, cultuur en woonsituatie een rol in het zorggebruik en de toegang tot 
zorg. 

Het Zorginstituut kan bij het opstellen van producten en adviezen meer aandacht 
hebben voor de impact die deze producten en adviezen kunnen hebben op het 
ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Vijf thema's die 
daarbij in het oog vallen zijn: meer aandacht voor epistemic injustice, meer inzicht 
in verschillen, meer differentiatie in dataverzameling, monitoring en evaluatie, 
meer differentiatie in beleidsbeslissingen en aandacht voor samenwerking en 
kennisuitwisseling. 

Uit onze documentanalyse van de producten, adviezen en werkwijze van het 
Zorginstituut blijkt dat er in het algemeen veel aandacht is voor het betrekken 
van stakeholders maar minder voor specifieke groepen op basis van 
sociaaleconomische achtergrond-kenmerken en voor het zo gelijk mogelijk 
wegen van gegeven input (Epistemic Injustice). Inzicht in de belangrijkste 
knelpunten en problemen die er spelen op het gebied van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen ontbreekt vaak en daarnaast zijn data, monitoring en 
evaluatie nog niet gericht op het in beeld brengen van de impact van het beleid 
op specifieke doelgroepen. Er kan meer aandacht zijn voor het verzamelen van 
data van groepen met verschillende SES achtergronden voor het monitoren van 
mogelijke verschillen. Dit geldt ook voor pakketbesluiten waarbij met name 
aandacht is voor de financiële impact maar waarbij bij het bepalen van de 
(kosten)effectiviteit meer aandacht kan zijn voor effectiviteit bij verschillende 
groepen. Differentiatie in beleid lijkt op basis van onze bevindingen mogelijk, en 
breder dan de aandacht die er nu is voor financiële toegankelijkheid 
(pakketbeheer) en begrijpelijke toegankelijkheid (bij kwaliteitsproducten). Door 
de toenemende aandacht voor passende zorg zijn er voldoende 
aanknopingspunten om de differentiatie te verbreden en zich daarbij te richten 
op de achterliggende mechanismen die bijdragen aan ongezondheid en/of 
slechte uitkomsten van zorg. Bij samenwerking en kennisuitwisseling zien we dat 
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dit wel actief wordt opgezocht, maar niet specifiek gericht is op expertise vanuit 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Aanbevelingen  

Het oog hebben voor de impact van beleid, besluiten en adviezen op (het 
verkleinen van) sociaaleconomische gezondheidsverschillen is geen sinecure. 
Gedurende het project hebben we diverse bijeenkomsten gehad met interne 
stakeholders waarin stapsgewijs de opgehaalde resultaten zijn besproken. 
Hoewel het onderwerp hoog op de agenda staat, zien we in de praktijk dat 
concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan ontbreken. Dit 
onderzoek vormt daarin een eerste stap. Om verdere stappen te zetten, doen we 
de volgende aanbevelingen. 

1. Plaats sociaaleconomische verschillen op de strategische agenda van 
het Zorginstituut 

Om ervoor te zorgen dat binnen de organisatie voldoende aandacht is voor het 
onderwerp is het belangrijk dat het onderwerp ook op bestuurlijk niveau op de 
strategische agenda is geplaatst. Hiervoor is het belangrijk dat de governance 
goed georganiseerd is en het bestuur dus betrokken is bij de uitvoering van beleid 
rondom sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een jaarlijkse reflectie op het uitgevoerde beleid en de aandacht die er is 
geweest voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook is het belangrijk 
dat in de interne management processen plek is om sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te agenderen. Medewerkers moeten kennis en 
vaardigheden op kunnen doen op dit terrein en gestimuleerd worden om met dit 
onderwerp aan de slag te gaan. Ook moeten er mogelijkheden en ruimte zijn om 
producten, besluiten en adviezen te toetsen op verschillen tussen groepen. 
Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te stimuleren in gesprek te gaan 
met interne en externe teams over dit onderwerp. Het agenderen en creëren van 
ruimte voor dit onderwerp vanuit bestuur en management is de eerste stap om 
te bewustwording te vergroten. 

2. Gebruik een checklist om bewustwording en mogelijkheden binnen het 
Zorginstituut te vergroten 

Om medewerkers in staat te stellen in de uitvoering van hun werkzaamheden 
bewuster bezig te zijn dit onderwerp, hebben we een checklist opgesteld. De 
checklist biedt handvatten voor medewerkers om het onderwerp op de agenda 
te zetten én concrete stappen te zetten om in hun producten en adviezen 
aandacht te hebben voor mogelijkheden om sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te verkleinen. De checklist omvat vier belangrijke 
onderwerpen waarmee medewerkers aan de slag kunnen:  

1. Inzicht krijgen in welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van 
Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV); 
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2. Het verkrijgen van input (bewijs, perspectieven en ervaringen) van 
verschillende patiëntengroepen;  

3. Het meenemen van deze input in de besluiten, adviezen en producten 
van het Zorginstituut; 

4. Het besteden van aandacht bij monitoring en evaluatie aan de 
mogelijke impact op het ontstaan van SEGV. 

 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen staan momenteel hoog op de 
agenda bij het Zorginstituut terwijl in de huidige werkwijze en procedures weinig 
oog is voor de impact die beleid kan hebben op sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. De ontwikkelde checklist kan het Zorginstituut (en 
andere partijen) ondersteunen in het vergroten van de aandacht voor dit thema. 
We bevelen het Zorginstituut dan ook aan om de checklist toe te gaan passen 
en gaandeweg aan te scherpen waar nodig.  

3. Doorleef het gebruik van de checklist en zie dit als een leerproces 

We hebben met elkaar een mooi proces doorlopen om oorzaken van 
gezondheidsverschillen inzichtelijk te maken. We hebben gekeken hoe de huidige 
werkwijze aandacht heeft voor het mitigeren van deze oorzaken. Ook hebben we 
mogelijke oplossingen vanuit de verantwoordelijkheden van het Zorginstituut 
besproken, hoewel niet volledig. Dit heeft geresulteerd in een checklist die kan 
bijdragen aan het meewegen van kennis over het ontstaan van 
gezondheidsverschillen in de adviezen en besluiten. Tijdens de bijeenkomsten 
wisselden scepsis en bevestiging elkaar steeds af. Het proces dat doorlopen is 
heeft bijgedragen aan het gezamenlijk leren en agenderen van dit thema. Omdat 
er slechts een beperkt aantal medewerkers heeft kunnen deelnemen aan dit 
proces adviseren we om bij de implementatie van de checklist meerdere 
workshops te organiseren voor gebruik ervan. De checklist kan zo steeds 
verbeterd en ‘doorleeft' worden. Tevens is het belangrijk om het gebruik van de 
checklist als een leerproces wordt gezien en er structureel aandacht is voor het 
gebruik en de verbetering ervan vanuit de toepassing in de praktijk.  

4. Deel de resultaten met andere (overheids)partijen om ‘health equity in 
all policies’ te stimuleren 

Het Zorginstituut staat niet alleen in haar wens om meer aandacht te hebben 
voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Vanwege 
de ‘health equity in all policies’ gedachte bevelen we aan om de checklist 
beschikbaar te maken voor andere (overheids)partijen die met dit onderwerp aan 
de slag willen. De checklist zal via een zelfde proces als bij het Zorginstituut in 
andere organisaties op maat gemaakt kunnen worden, passend bij de eigen 
verantwoordelijkheden en taken, om draagvlak te creëren en de implementatie 
te bevorderen.  

. 
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7.  Bijlagen  

7.1 Oncologie 

Oncologie, oftewel kanker, is een verzamelnaam voor oncologische 
aandoeningen waarbij het proces van ongeremde deling van cellen centraal 
staat. Bij het literatuuronderzoek hebben we gekeken in hoeverre de genoemde 
sociale determinanten en onderliggende mechanismen in hoofdstuk 3 ook binnen 
de oncologie een rol spelen. Hierbij zien we dat een aantal van de determinanten 
en mechanismen meer prominent naar voren komen dan anderen. Wel 
benadrukken we dat ook hier de interactie tussen alle determinanten en 
mechanismen een rol spelen en dat het een het ander niet makkelijk uitsluit. 
Daarnaast hebben we gekeken welke impact deze variabelen hebben op de 
gezondheid en de toegang en kwaliteit tot zorg. Beide resultaten vatten we 
samen in onderstaande tabel. 

Binnen de oncologie zien we dat een aantal sociale determinanten invloed 
hebben op zowel de prevalentie als op de toegang tot en kwaliteit van zorg. De 
verschillen in prevalentie wordt veroorzaakt door verschillen in leefstijl en 
werkomstandigheden. Daarnaast is ook de houding t.o.v. zorg, en dan met name 
de deelname aan screening, van invloed op het zorgverloop. Kanker wordt, door 
mindere deelname aan screening bij mensen met lagere SES en migranten, 
daardoor vaker pas in een later stadium ontdekt wat gevolgen heeft voor het 
succes van de behandeling en overlevingskans. Verschillen in toegang tot en 
kwaliteit van de zorg hebben te maken met zowel de beperkte (aandacht voor) 
gezondheidsvaardigheden als de mate waarin artsen zich richten op 
persoonsgerichte zorg. Mensen met een lagere opleiding krijgen minder vaak 
levensreddende en experimentele behandelingen aangeboden en krijgen 
kwalitatief minder goede palliatieve zorg. Dit heeft ook te maken met in hoeverre 
patiënten samen beslissen met hun arts over hun behandeling. De financiële 
toegang en geografische toegang speelt ook een rol in het gebruik van zorg. In 
Nederland speelt bv. geografische toegankelijkheid en (angst voor) eigen 
bijdragen een rol in de lagere deelname van migranten vrouwen aan 
borstkankerscreening (Vermeer en van den Muijsenbergh 2020, Hartman et al 
(2009)17.  
 
 

 

17 Vermeer B, van den Muijsenbergh M. The attendance of migrant women at national breast cancer screening 
in the Netherlands 1997 – 2008. European Journal of Cancer Prevention: 2010; Volume 19 - Issue 3 - pp 195-
198. Hartman E, van den Muijsenbergh M, Haneveld R. Breast cancer screening participation among Turks and 
Moroccans in the Netherlands: exploring reasons for nonattendance European Journal of Cancer Prevention 
2009; 18: 349-353 

 



 

51/87 

Tabel 3 Overzicht sociale determinanten en onderliggende mechanismen binnen 
de oncologie 

 Gezondheid Toegang tot en kwaliteit (en uitkomsten) van 
zorg 

Impact op 
• Verschillen in prevalentie 

• Verschillen in sterfte 

• Verschillen in aanbod 
levensreddende 
behandelingen 

• Verschillen in leefstijl  

• Verschillen in gebruik screening 

• Verschillen in samen beslissen 

• Verschillen in aanbod palliatieve zorg 

• Verschillen in aanbod behandelingen 

  

Sociale 
determinanten 
relevant binnen de 
oncologie 

• Inkomen 

• Opleiding 

• Werk 

• Leefstijl 

• Migratieachtergrond 

• Werkomgeving 

• Woonomstandigheden 

Onderliggende 
mechanismen 
relevant binnen de 
oncologie 

• Houding t.o.v. zorg en screening 

• Vertrouwen in eigen kunnen, zelfredzaamheid 

• Hoge kosten van gezonde voeding en leefstijl 

• Aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en 
taalbarrières  

• Gebrek aan toegang tot tolken 

• Beperkte kennis 

• Hoge kosten van zorg 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Sociale invloeden 

• Houding zorgverleners t.o.v. Samen Beslissen 

• Persoonsgerichte zorg 

Gezondheid: Incidentie/prevalentie, sterfte, co -morbiditeit en 
ziektelast  

Sociaaleconomische determinanten hebben een grote impact op de incidentie, 
sterfte en ziektelast van kanker. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lage SES: uit 
buitenlands en binnenlands onderzoek in de afgelopen decennia is gebleken dat 
kankerpatiënten met een lagere SES korter overleven dan patiënten met een 
hogere SES (Schrijvers & Mackenbach, 1994; Dayal et al., 1987). Mensen met een 
lage SES hebben een hogere incidentie van verschillende typen kanker 
(Schrijvers & Mackenbach, 1994; Mihor et al., 2020). Een recente Nederlandse 
studie liet zien dat meer vrouwen uit lagere SES (14%) een borst-reconstructie 
operatie moest ondergaan bij borstkanker dan vrouwen met een hoge SES (26%) 
(Filipe et al., 2021). De kans op overlijden door kanker algemeen is lager in hoge 
SES wijken (Siemerink et al., 2011). Patiënten met een lage SES hebben verder 
anderhalf keer zo vaak een co-morbide ziekte hebben. Het gaat daarbij vooral 
om diabetes, cardiovasculaire ziekten en COPD. Deze bijkomende ziekten 
beïnvloeden niet alleen de diagnose, maar ook de uitkomsten van behandeling 
en de overlevingskans (Aarts, 2012). Een hoge SES daarentegen relateert tot 
hoger risico op thyroid, borst, prostaat en huidkanker. (Mihor et al., 2020; Cook et 
al., 2019). 
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Als het gaat om opleiding is er aangetoond dat een lage opleiding tot een meer 
dan drie keer zo hoog risico op longkanker leidt. Dit wordt met name veroorzaakt 
door een hoger percentage rokers (Mihor et al., 2020). Van alle vormen van kanker 
is longkanker verantwoordelijk voor de hoogste ziektelast in de Nederlandse 
bevolking. In de ranglijst van ziekten met de hoogste ziektelast in 2018 staat 
longkanker op de zesde plaats (CBS Statline, 2020). Bij mensen met een lage 
opleiding is het risico en de incidentie op kanker hoger: volgens het CBS kreeg in 
2017 4,7 procent van de Nederlanders met alleen lagere school de diagnose 
kanker, tegen 1,2 procent voor mensen met een universitaire master of hoger 
(CBS Statline, 2020). Daarbij zien we ook dat het type behandelingen dat wordt 
aangeboden verschilt tussen mensen met een lage en hoge opleiding (WRR 
2018). Er is daarnaast een hoger sterftecijfer bij kanker bij lager opgeleiden 
vergeleken met hoog opgeleiden (Merletti et al., 2009). 

Werk met blootstelling aan carcinogene stoffen of omgeving leidt ook tot hogere 
incidentie van oncologische aandoeningen (Merletti et al., 2009). 

Het is al langer bekend dat leefstijl factoren een grote invloed hebben op de 
incidentie en sterfte van en door kanker. Roken leidt tot een hogere incidentie 
van longkanker en blaaskanker. Het percentage rokers varieert sterk met SES. 
(Mihor et al., 2020; Merletti et al., 2009). Roken leidt ook tot hogere incidentie van 
baarmoederhals kanker (Merletti et al., 2009). Het risico op overlijden als gevolg 
van roken is daarmee ongelijk verdeeld over de bevolking. Dit risico is 
aanmerkelijk hoger onder mensen met een lagere opleiding, lager beroepsniveau 
of lager inkomen. In Nederland bijvoorbeeld is het risico op overlijden aan 
longkanker ongeveer 3 maal zo hoog onder mensen die alleen de lagere school 
hebben afgerond als onder mensen met een hbo-diploma of een universitaire 
opleiding (Kulhánová et al., 2014).  Daarmee draagt tabaksgebruik voor ongeveer 
een derde bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen lager- en 
hogeropgeleiden (Gregoraci et al., 2015). Bewegen is ook een belangrijke factor 
bij kanker. Ongeveer 2% van de kankersterfte en ongeveer 2% van de nieuwe 
kankergevallen is te wijten aan onvoldoende beweging. Voldoende beweging kan 
het risico op kanker zowel indirect (het effect op een gezond gewicht) als direct 
verkleinen (TNO, 2014).  Andere factoren waarvan is bewezen dat ze bijdragen 
aan het ontstaan van kanker zijn: alcoholgebruik, overgewicht en minder gezonde 
voeding. Deze factoren zijn vaak nauw met elkaar verbonden en spelen, behalve 
bij het risico op kanker, ook een rol bij co-morbide aandoeningen zoals het 
ontstaan van hart- en vaatziekten, evenals roken. 

Toegang tot en kwaliteit van zorg 

Sociaaleconomische determinanten hebben naast impact op de incidentie, 
sterfte, co-morbiditeit en ziektelast van kanker, ook invloed op de toegang tot 
en kwaliteit van zorg bij kanker (Aarts, 2012).  

Internationale studies tonen bijvoorbeeld aan dat (geografische) 
toegankelijkheid uitmaakt voor de incidentie van kanker: wonen in afgelegen 
gebieden en gebieden met minder faciliteiten blijkt (meestal lage-SES wijken) 
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een positief effect te hebben op incidentie van hoofd-hals en baarmoederhals 
kanker (Mihor et al., 2020). 

Het blijkt ook dat de manier waarop men met informatie over ziekte, gezondheid 
en zorg om kan gaan, een grote rol speelt bij de behandeling van kanker en 
tumorgrootte bij een eerste diagnose (Bastiaannet et al., 2011). Dit heeft veel te 
maken met het ‘screenen’ van kanker, Iemand met een hoge SES is zich 
doorgaans beter bewust van het belang van een goede gezondheid, leeft 
gezonder en bezoekt vaker en eerder de huisarts bij klachten of symptomen voor 
een screening. Hierdoor neemt de kans op het krijgen van kanker af en worden 
tumoren in een eerder stadium opgespoord. 

In Nederland worden vrouwen in de leeftijdsgroep 50-75 jaar elke twee jaar 
uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek borstkanker. Hoewel deelname aan 
de borstkankerscreening gratis is, deden vrouwen met een hoge SES vaker mee 
aan het bevolkingsonderzoek dan vrouwen met een lage SES (87% ten opzichte 
van 79%) (Aarts et al., 2011; Verbeek & Broeders, 2003). Er zijn dus verschillen in 
gebruik van screening afhankelijk van SES. Verder hadden patiënten met een 
lage SES frequenter een grotere tumor, ongeacht of zij wel of niet hadden 
deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker (Aarts et al., 2011; 
Bastiaannet et al., 2011). Andere studies benoemen echter dat het verschil in 
tumor-grootte tussen SES groepen bij de constatering van kanker, vaak wel ligt 
aan een mindere of latere deelnamen aan screening (Piessens et al., 2015; Tacken 
et al., 2007). Vrouwen met een lagere SES wonen ook vaker in een afgelegen of 
minder stedelijke omgeving dan vrouwen met een hogere SES, wat invloed blijkt 
te hebben op de geografische toegankelijkheid van screening waardoor vrouwen 
met lage SES minder vaak aan een screening voor kanker deelnemen (Tacken et 
al., 2007). Ook financiële toegankelijkheid (het kunnen betalen van vervoer naar 
de screening; Freeman et al., 2005; McGuire et al., 2007) en de manier van 
doorverwijzen vanuit de arts dragen bij aan de screening-deelname verschillen 
tussen hoge en lage SES (Carli et al., 2005; McGuire et al., 2007). Ook een 
migratieachtergrond speelt hierbij een rol waarbij naast taalbarrières (en het 
gebrek aan (anderstalige) informatie) ook praktische, culturele, emotionele en 
religieuze aspecten van invloed zijn op het al dan niet deelnemen aan screening 
(Hamdiui et al 2021)18. Vrouwen kunnen bv. afzien van een baarmoederhals of 
borstkanker screening vanuit culturele factoren zoals schaamte of het niet 
geholpen willen worden door een mannelijke arts (Braeckman, 2013). 

Het soort oncologie-behandeling blijkt ook beïnvloed te worden door SES en 
opleiding. Uit een studie van Aarts et al. (2011) bleek dat patiënten met een hoge 

 

18 Hamdiui N, Marchena E, Stein ML, van Steenbergen JE, Crutzen R, van Keulen HM, Reis R, van den 
Muijsenbergh METC, Timen A. Decision-making, barriers, and facilitators regarding cervical cancer screening 
participation among Turkish and Moroccan women in the Netherlands: a focus group study, Ethnicity & Health 
2021 DOI: 10.1080/13557858.2020.1863921 
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SES over het algemeen vaker een ingrijpende behandeling krijgen en was de 
behandeling vaker gericht op genezing. Bij een onderzoek naar prostaatkanker 
hing de introductie van een nieuwe behandeling ook samen met de SES van de 
patiënt. Brachytherapie (inwendige radiotherapie) voor patiënten met een 
relatief kleine tumor werd daarbij in eerste instantie vooral toegepast bij 
patiënten met een hoge SES, pas een paar jaar later ook bij patiënten met een 
lage SES. Het maakte hierbij geen verschil of iemand daarnaast ook co-
mobiliteiten had (Aarts et al., 2013). Bij maagkanker bleken ook meer operaties 
en chemotherapie te zijn toegepast in groepen met lage SES vergeleken met 
hoge SES (Siemerink et al., 2011). Bij beslissingen over behandelingen speelt het 
ook mee dat patiënten geïnformeerd mee kunnen beslissen over een 
behandeling. Uit een studie naar darmkanker bleek dat taal, laaggeletterdheid en 
vaardigheid om informatie te kunnen begrijpen belangrijke barrières zijn voor 
darmkanker screening en beslissingen die in het behandeltraject genomen 
moeten worden (Woudstra et al., 2019). Hierbij gaat het er dus ook om dat 
zorgverleners aandacht hebben voor de gezondheidsvaardigheden van hun 
patiënten om goed samen te kunnen beslissen. Deze verschillen in gebruik van 
Samen Beslissen kunnen tot een minder succesvolle behandelkeuze leiden (de 
Mik et al., 2018). Een voorbeeld is dat mensen met lagere 
gezondheidsvaardigheden minder vaak levensreddende en experimentele 
behandelingen aangeboden krijgen en kwalitatief minder goede palliatieve zorg 
(Chou et al., 2015; Noordman et al., 2020). Dit heeft ook te maken met of 
patiënten samen beslissen met hun arts over hun behandeling. 

Het aandacht hebben voor gezondheidsvaardigheden bepaalt ook de 
toegankelijkheid tot informatie over behandelingen voor verschillende typen 
kanker. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over 
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het 
nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Beperkte 
gezondheidsvaardigheden hangen deels af van opleidingsniveau, maar ook 
hoger opgeleiden kunnen moeite hebben met het begrijpen van medische 
informatie (Pharos, 2019). Beperkte gezondheidsvaardigheden zorgen 
bijvoorbeeld voor verschillen in aanbod van behandelingen. Deze verschillen 
spelen met name een rol bij mensen met een migratieachtergrond en/of mensen 
met een taal achterstand. Gezondheidsvaardigheden worden beïnvloed door het 
beter en begrijpelijker maken van informatie en het meer oog hebben voor 
gezondheidsvaardigheden in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij deelname aan screening voor kanker; er is een 
lager opkomstpercentage bij borstkankerscreening van vrouwen met een 
migratieachtergrond vergeleken met autochtone Nederlanders, die ten dele 
verklaard wordt door lagere gezondheidsvaardigheden (Van den Muijsenbergh & 
Vermeer, 2014). Huisartsen dienen in staat te zijn om patiënten met een andere 
culturele achtergrond te begeleiden, en ondersteuning te bieden bij een 
achterstand, vooral wanneer er sprake van een taalbarrière is (Beavis et al., 2015; 
Pharos, 2019). Ook blijkt het dat een lagere opleiding en een migratie achtergrond 
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samenhangen met minder toegang tot genetisch onderzoek naar een erfelijke 
vorm van kanker, mogelijk door het minder bekend zijn met dergelijke 
onderzoeken (van der Giessen et al., 2017). 

Onderzoek wijst echter uit dat de sterfte aan kanker in Nederland onder mensen 
met een migratieachtergrond aanzienlijk lager is dan onder mensen zonder 
migratieachtergrond. Vooral onder oudere mensen met een migratieachtergrond 
(boven de 45 jaar) is het niveau van sterfte aan kanker veel lager dan in de 
autochtone bevolking van dezelfde leeftijd (Arnold, 2013). Dit heeft te maken met 
verschillen in leefstijl tussen mensen zonder en met een migratieachtergrond van 
deze leeftijd.; mensen met migratieachtergrond boven de 45 jaar roken en drinken 
bijvoorbeeld minder. 

7.2 GGZ 

Ook binnen de GGZ hebben we gekeken naar welke sociaaleconomische 
determinanten en onderliggende mechanismen prominent aanwezig zijn binnen. 
Ook hier met de kanttekening dat veel van de onderliggende mechanismen en 
determinanten met elkaar samenhangen en het een het ander niet altijd 
makkelijk uitsluit De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. 

We zien dat sociale determinanten zowel van invloed zijn op de (ervaren) mentale 
gezondheid van mensen (aandoeningen komen vaker voor) en op het zorggebruik 
en de kwaliteit van zorg. De mentale gezondheid wordt met name beïnvloed 
vanuit achterliggende problemen met schulden, leven in armoede, en 
werkeloosheid. Dit leidt vaak tot chronische stress wat leidt tot mentale 
gezondheidsproblemen (depressie, angst). Naast armoede en daaruit 
voortvloeiende stress weten we dat chronische stress om wat voor reden dan 
ook op de kinderleeftijd, of breder unfavarouble childhood experiences leidt tot 
grotere kans op bv ADHD. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op de leefstijl van 
mensen waardoor ook lichamelijke problemen ontstaan (overgewicht, diabetes, 
en hart en vaatziekten). Daarnaast zien we dat bijna alle psychische 
aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een migratieachtergrond, en dan 
in het bijzonder bij vluchtelingen. Ervaren discriminatie speelt hierin een rol. 

Hierbij is het belangrijk om op te merken dat beleid gericht op schulden, armoede 
en werkeloosheid bij kan dragen aan het verbeteren van de mentale gezondheid 
van mensen. Dit valt voor ons buiten de scope (gericht op interventies die raken 
aan de gezondheidszorg). Wél kan in de behandeling aandacht zijn voor de 
financiële stress die mensen ervaren en kan via beleid gericht op de kosten van 
de zorg gezorgd worden dat de financiële stress niet verhoogd wordt. Voor de 
effectiviteit van de in te zetten interventies is het erkennen dat een deel van de 
problematiek buiten het gezondheidszorg domein ligt én dat de oplossing dus in 
breder beleid moet worden gezocht wel essentieel. Het agenderen hiervan bij 
beleidsmakers op het gebied van inkomen en schulden is hierbij een eerste stap. 
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Door alleen te richten op de mechanismen die het Zorginstituut via zijn taken kan 
beïnvloeden, wordt niet het optimale effect bereikt. 

Bij het zorggebruik en de kwaliteit van zorg zien we dat met name de houding 
tegenover mentale zorg en aandacht voor persoonsgerichte zorg en 
gezondheidsvaardigheden van invloed is op de toegang en effectiviteit van de 
geboden zorg.  

Tabel 4  Overzicht sociale determinanten en onderliggende mechanismen binnen 
de GGZ 

 Gezondheid Toegang tot en kwaliteit van zorg 

Sociale 
determinanten  

• Verschillen in prevalentie 
 

• Verschillen in gebruik van 
geestelijke gezondheidszorg 

• Verschillen in effectiviteit aanbod 
(vanwege geen persoonsgerichte 
aanpak) 

Sociale 
determinanten  
binnen de GGZ 

• Inkomen 

• Opleiding 

• Werk 

• Armoede 

• Schulden 

• Chronische Stress 

• Leefstijl  

Onderliggende 
mechanismen 
binnen de GGZ 

• Beperkte kennis 

• Houding t.o.v. gebruik van gezondheidszorg 

• Sociale invloeden 

• Houding van artsen en aandacht voor persoonsgerichte zorg 

• Aandacht voor gezondheidsvaardigheden 

• Hoge kosten van gezonde voeding, leefstijl en sociale interactie 

 

Gezondheid: Incidentie/prevalentie, sterfte, co -morbiditeit en 
ziektelast   
In de NEMESIS-2 studie is onderzoek gedaan naar welke demografische 
determinanten samenhangen met het vóórkomen van psychische aandoeningen. 
Hierbij is gekeken naar verschillen in het vóórkomen van lifetime psychische 
aandoeningen (waarvan verwacht wordt dat ze niet veranderen) en de 
demografische kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etnische afkomst 
en religie. Het opleidingsniveau hangt samen met een hogere kans op een 
stoornis. Dit gold voor alle gemeten hoofdgroepen van aandoeningen, te weten 
stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen, aandachts- of 
gedragsstoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is ook 
gekeken naar het hebben van een psychische stoornis in de afgelopen 12 
maanden. Dit zijn dus stoornissen die niet perse de gehele levensduur voorkomen. 
Hierbij kan ook gekeken worden naar determinanten die te maken hebben op het 
heden waaronder woonsituatie, werksituatie, inkomen en urbanisatiegraad. De 
resultaten laten zien dat een lager opleidingsniveau leidt tot een hogere kans op 
stemmingsstoornis, angststoornis, middelenstoornis en ADHD.  
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Het hebben van een migratieachtergrond is van grote invloed op de ervaren 
mentale gezondheid. Mensen met een migratieachtergrond lopen tegen 
knelpunten aan in het participeren in de samenleving, discriminatie, het 
ontbreken van een sociaal netwerk, werkeloosheid en gezondheidsvaardigheden. 
Dit leidt tot een hogere prevalentie van psychische gezondheidsproblemen. 
Studies laten een hogere prevalentie zien onder migranten voor depressie, 
angststoornissen en post traumatische stress stoornissen. De prevalentie van 
depressie varieert bijvoorbeeld tussen de 5% en 44% onder migranten 
tegenover 8% tot 12% onder de algemene populatie. Ook bij angststoornissen 
zien we vergelijkbare verschillen waarbij de prevalentie onder migranten tussen 
de 4% en 40% geschat wordt en die in de algemene populatie op 5%. (van den 
Muijsenbergh 2020).19 De relatie wordt voor een groot deel beïnvloed door de 
sociaaleconomische status van mensen met een migratie achtergrond (Duinhof 
et al 2020). 

Chronische stress, angst en depressie komen vaker voor bij mensen met een lage 
SES (21%) dan bij anderen (9%) (Hosper, 2018). Dit hangt vaak samen met 
onderliggende sociale problematiek zoals armoede, schulden of werkloosheid. 
Algemeen voor alle mentale stoornissen geldt dat volwassenen en jongeren met 
een lage SES meer kans op een mentale stoornis hebben, en daarmee een hoger 
zorggebruik dan volwassenen en jongeren met een hoge SES (Miech et al., 1999; 
Weinberg et al., 2019).  

Uit een onderzoek van het CPB blijkt dat inkomen en het hebben van schulden 
samenhangt met mentale gezondheid (CPB, 2021). In het onderzoek tussen de 
jaren 2014 en 2015 was er een stijging te zien van 30% in ggz-kosten voor 
mensen die problematische schulden krijgen. Verder nam de kans op ggz-gebruik 
met 7% toe bij mensen met problematische schulden en de kans op gebruik van 
sociale en/of financiële hulpverlening met 40% (CPB, 2021). Mensen in armoede 
en/of schulden hebben een verhoogde kans op chronische stress, wat, naast een 
verhoogde kans op mentale problemen, de kans op kans op hart- en vaatziekten, 
diabetes verhoogt. Chronische stress heeft ook een ongunstig effect op leefstijl.  
 
We zien tevens dat werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid leidt tot een hogere 
kans op een angst of stemmingsstoornis. Het percentage met een angststoornis 
ligt bv. op 23,6% onder werkelozen en arbeidsongeschikten en op 8,3% onder 
mensen met betaald werk. Bij stemmingsstoornissen is dit 18,2% versus 5,1%. 
Cijfers laten zien dat van de mensen tussen 18 en 75 jaar die in behandeling zijn 
in de GGZ ongeveer 50% werkt (Factsheet Panel Psychisch Gezien, 2014). 
Onderzoek toont aan dat werkeloosheid sneller tot chronische stress en mentale 
problemen leidt, onder andere door een verlaagd zelfvertrouwen onder 
werkelozen, en het gevoel krijgen gestigmatiseerd te worden (Taris, 2002). Het 
ontwikkelen van een mentale stoornis houdt de werkeloosheid vaak ook in stand. 
Motivatie voor het zoeken van werk wordt namelijk negatief beïnvloed door 

 
19 C. Dowrick Global Primary mental health care – Practical Guidance for Family docters. Chapter 6 – migrant 

mental health by Maria van den Muijsenbergh (2020). 
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mentale problemen, zelfs wanneer het om een milde stoornis gaat (Lynd-
Stevenson, 1999) 

Leefstijl hangt samen met verschillen in gebruik van geestelijke gezondheidzorg. 
Het merendeel van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis heeft een 
ongezonde leefstijl. Dit gaat doorgaans om voeding, bewegen, slaap en roken 
(Deenik et al., 2020). Een recent review van Firth et al. (2019) over lichamelijke 
gezondheid laat zien dat mensen met een psychiatrische aandoening, ongeacht 
de diagnose, een 1,4 tot 2,0 maal hogere kans op obesitas, diabetes en hart- en 
vaatziekten hebben vergeleken met mensen zonder psychiatrische aandoening. 
Hulp bij het verbeteren van leefstijl en aanbieden van leefstijl-verbeterende 
interventies zijn daarom erg belangrijk binnen behandelingstrajecten in de GGZ.  

Toegang tot en kwaliteit van zorg  

Uit de NEMISES2 studie blijkt dat mensen met een lagere opleiding vaker gebruik 
maken van GGZ zorg. Als er echter gecontroleerd wordt voor 
achtergrondkenmerken en de aanwezigheid van psychische aandoeningen 
nemen de verschillen in GGZ gebruik af. Er is dan alleen nog een verschil tussen 
mensen met een middelbare opleiding en mensen met een HBO+ opleiding 
waarbij mensen met een middelbare opleiding 0,7 keer zo vaak gebruik maken 
van de GGZ bij psychische problemen dan mensen met een afgeronde HBO+ 
opleiding.  

Daarnaast zien we dat mensen zonder betaalde baan 2 keer zo vaak gebruik 
maakten van zorg voor psychische problemen en 3 keer zo vaak medicatie 
voorgeschreven kregen voor dergelijke problemen dan mensen met betaalde 
baan. Dit geldt ook voor mensen met een lager inkomen. Dit lijkt voort te komen 
uit het feit dat mensen met een lager inkomen vaker lager opgeleid zijn, geen 
betaalde baan hebben en niet met een partner samenwonen. Ook tussen mensen 
met en zonder migratieachtergrond zien we verschillen. Mensen met een 
migratieachtergrond weten steeds beter hun weg naar de huisarts te vinden. De 
verwijspatronen naar de ambulante GGZ zijn echter identiek voor mensen met 
en zonder migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt ook dat bijvoorbeeld 
gezinnen en ouderen met een migratieachtergrond meer problemen hebben 
(armoede, slechte gezondheid e.d.) maar relatief weinig gebruik maken van 
hulpverlening en ondersteuning.20 Bij de intramurale GGZ zien we wel een 
oververtegenwoordiging van mannen met een migratieachtergrond (vaak 
vanwege een verplichte opname). De ingangsklachten van mensen met een 
migratieachtergrond zijn vaker somatisch i.p.v. psychisch en het onderscheid 
tussen psychische en somatische klachten is soms lastig te maken.  
 
Patiënten met psychische aandoeningen hebben vaak verminderde 
gezondheidsvaardigheden wat de informatieve toegang tot zorg van een patiënt 
kan verminderen (Pharos Factsheet 2020). De manier van communiceren en 

 
20 diversiteitskader-wijkteams.pdf (kis.nl) 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/diversiteitskader-wijkteams.pdf
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informatie aanbieden kan veel verschil maken in de zorg voor mensen met een 
psychische aandoening. Laagdrempelige voorlichtingsmaterialen zijn een 
voorbeeld van het gelijk maken van de informatieve toegang in de geestelijke 
gezondheidszorg. Daarnaast is er vaak onbekendheid met de routes binnen de 
reguliere zorg en weten mensen niet altijd wat ze kunnen verwachten en tot wie 
zij zich kunnen wenden. 

Cultuur heeft invloed op toegang van zorg op zo’n manier dat patiënten of hun 
systeem (ouders, andere familieleden) een bepaalde visie hebben op geestelijke 
gezondheid of op de zorg. Deze visie kan van invloed zijn op de wijze waarop zij 
benaderd of behandeld willen of moeten worden om effectieve zorg te kunnen 
realiseren. Weinig kennis over geestelijke gezondheidsproblemen of -zorg, een 
cultureel gerichte opvatting over de problemen die zij ervaren en een beperkt 
vertrouwen in of ervaren afstand tot een van oorsprong Nederlandse 
zorgprofessional of instelling zorgen voor minder goede toegang tot geestelijke 
gezondheidszorg (Bellaart, 2016; Fassaert et al., 2009; Liu et al., 2015, 
Zorgstandaard diversiteit 2020). Ook stigmatisering kan hierbij een rol spelen 
wat leidt tot een zekere terughoudendheid om over klachten te spreken of zorg 
te gebruiken (Fassaert et al 2009, Lui et al 2015, Zorgstandaard Diversiteit 2020).  

Dit speelt ook een rol bij mensen met een migratie achtergrond waarbij aandacht 
voor persoonsgerichte zorg essentieel is voor migranten om vertrouwen in de 
zorgverlening te krijgen en een succesvolle behandeling af te ronden. Extra 
aandacht voor communicatie, vanwege zowel taboes of specifieke problemen, 
maar ook vanwege een beperkte beheersing van de Nederlandse taal, 
laaggeletterdheid of een laag opleidingsniveau is vaak nodig om goede zorg te 
leveren (Zorgstandaard diversiteit 2020). Het ontbreken van een 
persoonsgerichte aanpak kan een verschil in effectiviteit van aanbod 
veroorzaken. 

We zien ook dat er aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van effectiviteit van zorg 
minder goed is voor patiënten met een migratieachtergrond. Ook dit heeft te 
maken met de persoonsgerichtheid van de zorg en de relatie tussen patiënten 
en zorgprofessional. Het gebrek aan kennis bij zorgprofessionals over hoe ze om 
moeten gaan met patiënten met andere culturele achtergronden speelt hierbij 
een rol. Ook zien we dat het percentage no-show en drop-out hoger is onder 
mensen met een migratieachtergrond en worden aspecten die relevant zijn voor 
patiënten met een andere herkomst doorgaans te weinig betrokken bij de 
behandeling. Doordat niet alle groepen even goed worden bereikt, lopen 
problemen op. Behandeldoelen worden niet gerealiseerd, vanwege no-show en 
drop-out worden hoge kosten gemaakt en ook de motivatie van 
zorgprofessionals neemt hierdoor af. Dit staat een volwaardig sociaal en 
beroepsmatig functioneren van de patiënt in de weg. 

7.3 Cardiovasculaire aandoeningen  

Cardiovasculaire aandoeningen is de verzamelnaam voor aandoeningen die het 
hart en vaatstelsel aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, ischemische 
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aanvallen (TIA) en vaatlijden van de grote vaten (zoals etalagebenen). Ze 
behoren in de westerse wereld tot de belangrijkste doodsoorzaken 
(Hartstichting.nl, 2021). We hebben gekeken welke en in hoeverre sociale 
determinanten en onderliggende mechanismen binnen specifiek de 
cardiovasculaire aandoeningen een rol spelen. We zien dat een aantal van de 
determinanten en mechanismen meer naar voren komen dan anderen. Daarnaast 
hebben we gekeken welke impact deze variabelen hebben op de gezondheid en 
de toegang en kwaliteit tot zorg. De resultaten vatten we samen in Tabel 5. 

Tabel  5  Overzicht sociale determinanten en onderliggende 
mechanismen bi j  Cardiovasculaire  Aandoeningen  

 Gezondheid Toegang tot en kwaliteit (en uitkomsten) van 
zorg 

Impact op 
• Verschillen in prevalentie 

• Verschillen in sterfte 

• Verschillen in aanbod 
levensreddende 
behandelingen 

• Verschillen in ernst 
aandoening 

• Verschillen in leefstijl  

• Verschillen in samen beslissen 

• Verschillen in aanbod palliatieve zorg 

• Verschillen in aanbod behandelingen 

  

Sociale 
determinanten 
relevant binnen de 
cardiovasculaire 
aandoeningen  

• Inkomen 

• Opleiding 

• Werk 

• Leefstijl 

• Etniciteit/Migratieachtergrond 

• Werkomgeving 

• Woonomstandigheden 

Onderliggende 
mechanismen 
relevant binnen de 
cardiovasculaire 
aandoeningen  

• Houding t.o.v. zorg 

• Vertrouwen in eigen kunnen, zelfredzaamheid 

• Hoge kosten van gezonde voeding en leefstijl 

• Aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en 
taalbarrières  

• Gebrek aan toegang tot tolken 

• Beperkte kennis 

• Hoge kosten van zorg 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Sociale invloeden 

• Houding zorgverleners t.o.v. Samen Beslissen 

• Persoonsgerichte zorg 
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Gezondheid: Incidentie/prevalentie, sterfte, co -morbiditeit en 
ziektelast  
In het jaar 2020 zijn in totaal 36.579 personen overleden aan hart- en vaatziekten 
in Nederland, 18.168 mannen en 18.411 vrouwen (209,6 per 100.000 mannen en 
209,8 per 100.000 vrouwen). Dit is 22% van alle sterfgevallen in Nederland in 
2020 (Volksgezondheidzorg.info; 2020). Vooral leefstijl, zoals ongezond eten en 
weinig bewegen, maar ook lage SES en chronische stress zijn bekende oorzaken 
voor cardiovasculaire aandoeningen (Volksgezondheidzorg.info; 2020). 
 
SES heeft een duidelijk negatief verband met cardiovasculaire aandoeningen 
(Schultz et al., 2018; Walsemann et al., 2016). Binnen SES hebben de volgende 
determinanten de meeste invloed op cardiovasculaire problemen: inkomen, 
opleiding, werkeloosheid en situatie van de woonwijk (SES in woonwijk). Dit is 
vooral het geval bij rijke westerse landen (Schultz et al., 2018). SES bleek in een 
studie daarentegen geen relatie te hebben met het effect van cardiovasculaire 
rehabilitatie (Eijsvogels et al., 2020). Aangezien SES vaak gepaard gaat met een 
ongezonde leefstijl zijn cardiovasculaire aandoeningen vaak terug te leiden naar 
ongezonde leefstijlfactoren. Hoewel cardiovasculaire aandoeningen een hogere 
prevalentie hebben op latere leeftijd, zijn deze ongezonde leefstijlfactoren vaak 
al op jonge leeftijd aanwezig. Voorbeelden van leefstijlindicatoren zijn gezonde 
eetgewoontes/dieet, genoeg lichaamsbeweging, minder alcohol inname en niet-
roken, en hebben een verminderend effect op de risicofactoren voor 
cardiovasculaire aandoeningen. Voldoende nachtrust heeft ook een bewezen 
verminderend effect op risico op cardiovasculaire aandoeningen (Hoevenaar-
Blom et al., 2014). Zwaarlijvigheid leidt verder ook tot groter risico op 
cardiovasculaire aandoeningen (Colpani et al., 2018). Al deze verschillende 
risicofactoren zijn verhoogd voor lage SES-groepen, door bijvoorbeeld 
verminderde toegang tot veilige bewegingsfaciliteiten en minder toegang tot 
gezond eten (Schultz et al., 2018). 

Wat betreft etniciteit tonen een aantal studies aan dat het type cardiovasculaire 
aandoeningen verschillend is per etniciteit (Diaz et al., 2021; Vintges et al., 2013). 
Zo hebben bijvoorbeeld mensen uit zuidelijk Afrika vaker hypertensie en ook een 
ernstigere vorm van hypertensie. Mensen van Zuid-Aziatische afkomst hebben 
vaker diabetesmellitus type 2 (oM2) of een metabool syndroom. Deze verschillen 
worden waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren 
en factoren gelegen in cultuur, taalvaardigheid en opleiding (Vintges et al., 2013). 
Een studie van Kim et al., 2020 laat daarnaast zien dat dit effect van etniciteit 
afhankelijk is van in wat voor woonwijk iemand woont (sociaaleconomische 
omstandigheid in woonwijk). 

Een sterk psychosociaal netwerk blijkt gerelateerd aan een hogere 
cardiovasculaire gezondheid. Ook is er een relatie tussen de gemiddelde 
cardiovasculaire gezondheid in een woonwijk en de gezondheid van het individu 
(Kim et al., 2020). Verder geeft werkeloosheid een hogere kans op 
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cardiovasculaire problemen. Dit wordt met name verklaard door een slechtere 
leefstijl, slaapgebrek en chronische stress (Mattiasson et al., 1990). 

Toegang tot en kwaliteit van zorg  

Preventieve zorg voor cardiovasculaire aandoeningen  wordt belemmerd door de 
toegang tot zorgverleners, vooral in lage SES-groepen. Lage SES-groepen 
hebben bewezen minder toegang tot hogere kwaliteit zorg (Schultz et al., 2018). 
Om dit te verbeteren is een verschuiving van medisch zorgpersoneel naar lokale 
zorgverleners in de wijk mogelijk. Dit is bijvoorbeeld bevorderlijk in screening van 
cardiovasculaire aandoeningen.  

Een lager inkomen is gerelateerd aan minder toegang tot en kwaliteit van zorg 
(Schultz et al., 2018). Ook toegang tot medicijnen lijkt minder te zijn in landen met 
een laag inkomen. De grootste oorzaak ligt in de publieke uitgave aan zorg en het 
algemene gebruik van secundaire preventiemedicatie (Agyemang & van den 
Born, 2018). 

Lage gezondheidsvaardigheden kunnen er verder voor zorgen dat patiënten met 
cardiovasculaire aandoeningen  een lagere toegang tot zorg hebben. Daarnaast 
zorgen lage gezondheidsvaardigheden er voor dat patiënten met 
cardiovasculaire aandoeningen  minder medicatietrouw zijn, wat weer zorgt voor 
slechtere uitkomsten van geleverde zorg (Schultz et al., 2018). Betere 
gezondheidsvaardigheden zijn gerelateerd aan beter gebruik van het 
gezondheidssysteem. Ook zorgt het voor een groter vermogen om te zoeken, 
begrijpen, evalueren en toepassen van informatie. Daarnaast lijkt een beter 
gezondheidsvermogen te leiden tot een betere zelfbeoordeling van de 
gezondheid bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (Kozela et al., 
2018). 

Wanneer patiënten over betere gezondheidsvaardigheden beschikken lijkt het 
erop dat ze sneller toegang hebben tot zorg voor hun cardiovasculaire 
aandoeningen  vergeleken met patiënten met minder gezondheidsvaardigheden. 
Bij verminderde vaardigheden wordt dus een vertraging gezien in het krijgen van 
gezondheidszorg (Diederichs et al., 2018). 

7.4 Gehandicaptenzorg 

Binnen de gehandicaptenzorg maken we onderscheid tussen patiënten met een 
verstandelijke beperking en met een lichamelijke beperking. Op beide typen 
patiënten zijn verschillende sociale determinanten van toepassing als het gaat 
om sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In dit hoofdstuk kijken we naar 
de invloed van sociale determinanten op zowel verstandelijke als lichamelijke 
beperkingen, en zullen deze ook los van elkaar omschrijven. De determinanten die 
impact op de gezondheid en toegang tot en kwaliteit van zorg hebben voor 
verstandelijke en lichamelijke beperkingen staan samengevat in onderstaande 
tabel. 
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Tabel 6 Overzicht sociale determinanten en onderl iggende 
mechanismen Gehandicaptenzorg  

 Gezondheid Toegang tot en kwaliteit (en uitkomsten) 
van zorg 

Impact op 
• Verschillen in leefstijl 

• Verschillen in comorbiditeit  

• Verschillen in aanbod behandelingen 

  

Verstandelijke 
handicap: 
Sociale 
determinanten  

• Leefstijl 

• Etniciteit/Migratieachtergrond 

• Woonomstandigheden 

• Toegankelijkheid tot begeleidend wonen 

Verstandelijke 
handicap: 
Onderliggende 
mechanismen  

• Zelfredzaamheid 

• Hoge kosten van gezonde 
voeding en leefstijl 

• Aandacht voor beperkte 
gezondheidsvaardigheden, 
laaggeletterdheid en 
taalbarrières  

• Hoge kosten van zorg 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Sociale invloeden 

• Persoonsgerichte zorg 

Lichamelijke 
handicap: 
Sociale 
determinanten  

• Opleiding 

• Inkomen 

• Leefstijl 

• Etniciteit/Migratieachtergrond 

• Woonomstandigheden 

• Werkomstandigheden 

• Toegankelijkheid scholing en 
arbeidsparticipatie 

Lichamelijke 
handicap: 
Onderliggende 
mechanismen  

• Zelfredzaamheid 

• Hoge kosten van gezonde 
voeding en leefstijl 

• Aandacht voor beperkte 
gezondheidsvaardigheden, 
laaggeletterdheid en 
taalbarrières  

• Hoge kosten van zorg 

• Moeilijk bereikbare 
zorglocaties 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Sociale invloeden 

• Persoonsgerichte zorg 

Gezondheid: Incidentie/prevalentie, co-morbiditeit en ziektelast 
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige 
beperking. Dat zijn in totaal 1,2 miljoen mensen in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. 
Naar schatting hebben 142.000 mensen een verstandelijke beperking, waarvan 
ongeveer 68.000 mensen een matige of ernstige beperking heeft. (VGN, 2021).  
Met name verstandelijk gehandicapten hebben vaak te maken met co-
morbiditeit, bijvoorbeeld autisme, doofheid en blindheid (NVAG, 2016). 
 
Verstandelijke handicap 

Mensen met een verstandelijke handicap hebben gemiddeld een lagere SES en 
slechtere gezondheid (Emerson & Hatton, 2007). Bij verstandelijk gehandicapten 
zijn opleiding en inkomen bijna altijd laag of niet mogelijk en rust er een grote 
afhankelijkheid op de sociale omgeving en bijvoorbeeld beschikbare 
woonfaciliteiten (Ouellette‐Kuntz, 2005). Wij zullen bij het omschrijven van de 
sociale determinanten die invloed hebben op sociaaleconomische 
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gezondheidsverschillen van verstandelijk gehandicapten daarom met name 
focussen op omgevingsfactoren en sociale structuur. 

Sociale structuur is erg belangrijk is om de gezondheidsverschillen voor 
verstandelijk gehandicapten te verkleinen. Sociale faciliteiten en wonen onder 
begeleiding zijn onderdelen die door de overheid gestimuleerd kunnen worden 
voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (Leeder et 
al., 2005). Deze faciliteiten dragen bij aan de zelfredzaamheid van de patiënten 
en verminderen het zorggebruik (Leeder et al., 2005). 

Mensen met een verstandelijke handicap hebben gemiddeld een ongezondere 
leefstijl dan de algemene populatie. Er is vaak sprake van obesitas en ongezonde 
voeding, weinig bewegen (Emmerson, 2005). Verschillende leefstijl interventies 
kunnen gezondheidsverschillen voor mensen met een verstandelijke handicap 
verkleinen. Hierbij kan gedacht worden aan workshops over voeding en 
georganiseerde sport speciaal voor verstandelijk gehandicapten. Vooral 
persoonsgerichte interventies en interventies die rekening houden met de 
sociale/woon omgeving van de patiënten blijken effectief (Steenbergen et al., 
2017). Daarnaast is beleid rond het verbeteren van sociale faciliteiten en wonen 
onder begeleiding erg belangrijk om de gezondheidsverschillen voor verstandelijk 
gehandicapten te verkleinen (Leeder & Dominello, 2005). 

De sociale omgeving is onmisbaar voor verstandelijk gehandicapten. Ouders van 
kinderen met een verstandelijke beperking blijven hun leven lang een belangrijke 
rol vervullen voor hun kind. Ook als dat kind volwassen is, blijft het afhankelijk van 
zorg en begeleiding. Mantelzorg voor iemand met een verstandelijke beperking is 
dus altijd langdurig. Ook in een woonvoorziening blijven familieleden betrokken 
bij en verbonden met de cliënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners en 
zorginstellingen rekening steun kunnen bieden aan de sociale omgeving van de 
patiënt waar nodig. Beleid vanuit de overheid rondom woonvoorzieningen of 
gedeeld wonen voor verstandelijk gehandicapten kan helpen deze belangrijke 
sociale steun in stand te houden. 

Lichamelijke handicap 

Bij mensen met een lichamelijke handicap spelen net als bij mensen met een 
verstandelijke handicap, omgevingsfactoren een grote rol.  Daarentegen hebben 
mensen met een lichamelijke handicap meer mogelijkheden tot deelname aan de 
samenleving (werk, opleiding etc) dan mensen met een verstandelijke handicap. 
Mensen met lichamelijke beperkingen vinden vaak een eigen manier om een 
opleiding te volgen, te werken en sociale contacten te onderhouden. 

Desalniettemin zijn er ook veel obstakels voor lichamelijk gehandicapten om deel 
te nemen aan de samenleving. Niet al het werk is mogelijk uitvoerbaar voor 
mensen met een lichamelijke handicap en veel werkgevers zijn er niet op 
aangepast om lichamelijk gehandicapten in dienst te nemen. Zo heeft een kwart 
tot de helft van de 15 tot 65-jarigen met ernstige of lichtere motorische 
beperkingen een betaalde baan. Onder de algemene Nederlandse bevolking is 
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dat bijna twee derde. Veel mensen met beperkingen willen wel graag werken, 
maar komen niet aan het werken. Werkeloosheid kan zorgen voor een grotere 
kans op sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Daarnaast is voor een deel van de mensen met matige of ernstige motorische 
beperkingen het ondernemen van sociale activiteiten moeilijk. Een derde van 
deze mensen en zelfs bijna 40% van de mensen die ook slecht horen of zien, gaan 
bijvoorbeeld vrijwel nooit een dagje of een avondje uit. Dit heeft als gevolg dat 
lichamelijk gehandicapten minder kunnen participeren aan de samenleving en 
een lagere zelfbeschikking ervaren. Chronische stress en een lagere gezondheid 
kunnen daar mee samen hangen (Steenbergen et al, 2017). 

Toegang tot en kwaliteit van zorg  

De ongelijkheid in toegang tot zorg voor verstandelijk gehandicapten vergeleken 
met andere patiënten zit vooral in lage toegang tot transport naar de 
zorgfaciliteiten, opleidingsmogelijkheden en sociale programma's. 
Zorgfaciliteiten dienen daarom rekening te houden met deze verminderde 
toegang tot zorg voor verstandelijk gehandicapten (MacLauchlan et al., 2011). 

Internationaal onderzoek toont aan dat er gezondheidsverschillen zijn tussen 
patiënten met een handicap en patiënten zonder een handicap (Wisdom et al., 
2010). Daarnaast hebben patiënten met een handicap gemiddeld een hoger 
middelengebruik, maken minder gebruik van screening, hebben een minder 
gezonde leefstijl en een hoger zorggebruik (Wisdom et al., 2010). 

Het blijkt effectief om zorgverleners, zoals huisartsen, goed op te leiden om 
rekening te houden met de educatieve achterstand en laaggeletterdheid van 
verstandelijk gehandicapten om de toegang tot zorg voor deze groep in stand te 
houden (Martin, 2001). Met name mensen met een verstandelijke handicap 
hebben lage gezondheidsvaardigheden en moeite om gezondheidsproblemen te 
omschrijven door middel van bijvoorbeeld vraag gesprekken of vragenlijsten 
(Hartley & MacLean, 2006). Het is belangrijk dat zorgverleners hier van op de 
hoogte zijn en de methoden van diagnose hier op aanpassen. Een Nederlandse 
studie liet zien dat intensieve workshops en toegepaste trainingen voor 
patiënten de gezondheidsvaardigheden effectief kunnen vergroten voor mensen 
met een verstandelijke handicap (Naaldenberg et al., 2015). 

Een review van Sharby et al., (2015) beschrijft dat mensen met een lichamelijke 
handicap een andere houding van de arts ervaren door de lichamelijke 
beperkingen. Daarnaast ervaren ze moeilijke toegang tot zorg onder andere door 
transportkosten en door de toegankelijkheid van zorginstellingen voor lichamelijk 
beperkten. De onderzoekers concluderen dat effectieve. communicatie met de 
patiënten de toegang tot zorg kunnen vergroten. Effectieve communicatie kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat zorgverleners een vooringenomen houding of 
mening over het kunnen van de patiënt hebben en laten meespelen in een 
behandeltraject. 
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De kwaliteit van de gehandicaptenzorg is een continu punt van aandacht in het 
Nederlandse zorg beleid (Panteia, 2021). Er zijn reeds verschillende bewegingen, 
initiatieven en programma’s om de positie van personen met een beperking in 
het algemeen en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te verbeteren, zoals: 
Onbeperkt Meedoen!, Programma Volwaardig Leven, Visie 2030 en verschillende 
context gebonden, lokale of regionale initiatieven (Panteia, 2021). 

Beleid voor participatie  

Om de maatschappelijke en sectorale vraagstukken aan te pakken, draait de 
visie erom om een samenleving te realiseren waarin personen met een beperking 
kunnen meedoen. Dit betekent meedoen in de gemeenschap waarin zij leven 
(familie, vrienden, werk, et cetera), kijken naar wat voor de persoon met een 
beperking betekenisvol is en naar het netwerk van hem of haar (en dus niet naar 
wat iemand niet kan door de beperking) en zorgen voor steun op maat binnen het 
eigen netwerk, over grenzen van zorgdomeinen, leefdomeinen en organisaties 
heen. Daarmee ligt de Visie 2030 in lijn met wat ook in dit onderzoek als 
uitgangspunt is genomen: kwaliteit van bestaan, participeren in de maatschappij, 
binnen een context van familie, vrienden en naasten, waarbij de zorg een 
onderdeel is van wat hieraan bijdraagt. 

7.5 Ouderenzorg 

Ook voor ouderen hebben we gekeken naar de relatie tussen gezondheid en 
toegang tot en kwaliteit van zorg en sociale determinanten en onderliggende 
mechanismen. Hierbij hebben we ons niet specifiek gericht op kwetsbare 
ouderen. Wel zien we in de literatuur vaak dat er onderzoek onder specifieke 
groepen is gedaan. Bij de beschrijving van de resultaten geven we dit duidelijk 
aan. In onderstaande tabel taan de belangrijkste relaties weergegeven. 

Tabel 7 Overzicht sociale determinanten en onderliggende mechanismen 
ouderenzorg 

 Gezondheid Toegang tot en kwaliteit (en uitkomsten) van 
zorg 

Impact op 
• Verschillen in sterfte 

• Verschillen in aanbod 
levensreddende 
behandelingen 

• Verschillen in leefstijl  

• Verschillen in samen beslissen 

• Verschillen in aanbod palliatieve zorg 

• Verschillen in aanbod behandelingen 

  

Sociale 
determinanten 
relevant voor 
kwetsbare 
ouderen 

• Inkomen 

• Opleiding 

• Tijdsbesteding (?) 

• Leefstijl 

• Etniciteit/Migratieachtergrond 

• Vroegere werkomgeving 

• Woonomstandigheden 

Onderliggende 
mechanismen 
relevant binnen 

• Houding t.o.v. zorg 

• Vertrouwen in eigen kunnen, zelfredzaamheid 

• Hoge kosten van gezonde voeding en leefstijl 
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voor kwetsbare 
ouderen 

• Aandacht voor beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en 
taalbarrières  

• Gebrek aan toegang tot tolken 

• Beperkte kennis 

• Hoge kosten van zorg 

• Moeilijk bereikbare zorglocaties 

• Sociale invloeden 

• Houding zorgverleners t.o.v. Samen Beslissen 

• Persoonsgerichte zorg 

 

Gezondheid: Incidentie/prevalentie, sterfte, co -morbiditeit en 
ziektelast 
Uit onderzoek blijkt een relatie tussen lage SES en een hogere sterfte bij 
dementie in Nederland. Dit is zowel het geval bij mannen als vrouwen. Onder 
andere een mindere beschikbaarheid aan medische middelen kan hier mee te 
maken hebben (van de Vorst et al., 2016). 

Het blijkt dat er geen negatief effect op de gezondheid van ouderen is naarmate 
er meer werk-gerelateerde tijd (loondienst of bijvoorbeeld huishoudelijke taken) 
werd besteed t.o.v. vrije tijdsbesteding. Deze hypothese is bij jongeren wel 
bevestigd, wat suggereert dat het 'stress-time pressure element' van werk, 
minder speelt bij ouderen dan jongeren (Adjei et al., 2018). 

Er zijn nadelen voor kwetsbare ouderen in de armere buurten: concentratie van 
minder gezonde mensen en gebrekkige voorzieningen versterken een negatief 
effect op gezond gedrag en gezondheidsuitkomsten (Welschen & Thomése, 
2016). Roken, veel drinken en weinig bewegen bij ouderen komt vaker voor bij 
ouderen met een lage SES, met name een combinatie van deze leefstijl factoren. 
Vooral onderwijs speelt een grote rol in dit verband (Shankar et al., 2010).  

Toegang tot en kwaliteit van zorg 

In iedere cultuur worden zaken als ziekte en gezondheid anders beleefd. Zo ook 
het wel of niet thuis verplegen van ouderen. Toegang tot thuiszorg en 
verpleeghuizen in Nederland is lager onder etnische minderheden (Turks, 
Marokkaans, Surinaams) dan onder autochtone Nederlanders. Taalbarrières, 
sociale netwerken en een voorkeur voor 'informele zorg' (bijv door familie) spelen 
hier een rol in (Suurmond et al., 2016; Agyemang et al., 2017). Etnische 
achtergrond en het islamitische geloof kunnen een rol spelen bij de verplichting 
om thuis voor de oudere te zorgen (Kürkcü & Kloosterboer, 1996; Kloosterboer & 
Yilmaz, 1997). Turkse en Marokkaanse ouderen lijken bijvoorbeeld weinig gebruik 
te maken van thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen (Maravelias, 2000). 
Instellingen registreren echter de etniciteit van hun gebruikers niet systematisch, 
waardoor goede onderbouwing met cijfers in Nederland achterblijft (Van Toorn 
1994; Beljaarts, 1997; Tesser et al., 1998). Stedelijke inventarisaties tonen aan dat 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen weinig Turkse en Marokkaanse ouderen 
herbergen: van de zestig allochtonen die in 1994 in Rotterdamse zorginstellingen 
verbleven, bleek niemand Turks of Marokkaans te zijn (Van Toorn 1994). Het is 
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belangrijk dat zorginstellingen over de keus om naar een verpleeghuis te gaan 
met de patiënt en mantelzorgers in gesprek gaan. Persoonsgerichte zorg kan 
uitkomsten bieden voor het juiste behandeltraject voor de patiënt. 

Digitalisering van de zorg (zoals E-health) heeft een opmars in Nederland. 
Digitalisering in de zorg kan echter zorgen voor de uitsluiting van mensen die 
digitaal minder vaardig zijn. Met name ouderen, en ouderen met een 
migratieachtergrond hebben moeite om te schakelen naar digitaal. Voor deze 
groep patiënten kan digitalisering in de zorg als vervanging van reguliere zorg, de 
toegang voor oudere patiënten verminderen (Wilson et al., 2021). 

Samen beslissen is een middel dat in de zorg gebruikt kan worden om ouderen 
meer inspraak over de gekozen behandeling te geven. Uit onderzoek blijkt dat 
ouderen bij het toepassen van samen beslissen, meer autonomie ervaren over 
het ziekteverloop en de zorg (Dunn, 2016). Daarentegen zijn ouderen wel sneller 
geneigd de autoriteit van een arts te prioriteren dan dat jongeren dat doen, en 
minder uit de voeten te kunnen met samen beslissen in een gesprek (Dunn, 2016). 
 
Ouderen van verschillende etniciteit in de VS verschillen in gezondheid en kans 
op sterfte. Native-American ouderen en Hispanic-american (latino) ouderen 
hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan de blanke populatie (Hummer 
et al., 2004). Ouderen van etnische minderheid (zoals African American) in de VS 
blijken daarnaast een hoger zorggebruik te hebben voor acute zorg. Dit was niet 
het geval voor reguliere zorg. Deze bevindingen suggereren dat etnische 
minderheden reguliere zorg meer zouden uitstellen (of minder toegang hebben) 
waardoor sneller over moet worden gegaan op acute zorg (Co et al., 2021).  
 
Gezondheidsverschillen tussen ouderen met een migratie achtergrond en 
ouderen zonder migratieachtergrond in Nederland zijn aanwezig en zorgen voor 
verschillen in zorggebruik. Taalbarrières zijn onder andere oorzaken van deze 
verschillen (Denktaş et al., 2009). 
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https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/programmas-en-samenwerkingsverbanden/horizonscan-geneesmiddelen/sluis-voor-dure-geneesmiddelen
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2017/09/06/rapport-pakketadvies-in-de-praktijk-wikken-en-wegen-voor-een-rechtvaardig-pakket/Pakket+advies+in+de+praktijk.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2008/11/17/betekenis-en-beoordeling-criterium-plegen-te-bieden/Betekenis+en+beoordeling+criterium+%27plegen+te+bieden%27.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg/beoordeling-van-nieuwe-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/06/26/kosteneffectiviteit-in-de-praktijk
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/05/07/ziektelast-in-de-praktijk/Ziektelast+in+de+praktijk_definitief.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2013/10/18/pakketbeheer-in-de-praktijk-deel-3
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/04/29/adviezen-en-aanbevelingen-voor-toekomstbestendig-pakketbeheer
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/aanvullend-pakketadvies-vitamine-d
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/04/28/pakketadvies-wijziging-maximumaantal-behandelingen-fysiotherapie-copd
https://sirmadvies.sharepoint.com/project415/Analyse/Pakketadvies%20gesuperviseerde%20oefentherapie%20bij%20COPD%20|%20Advies%20|%20Zorginstituut%20Nederland
https://sirmadvies.sharepoint.com/project415/Analyse/Verslag%20Adviescommissie%20Pakket%20(ACP)%2024%20september%202021%20|%20Verslag%20|%20Zorginstituut%20Nederland
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/adviezen/2021/07/02/acp-advies-over-avelumab-bavencio/ACP-advies+avelumab+bij+urotheelcanrcinoom+25+juni+2021.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/07/21/pakketadvies-avelumab-bavencio-bij-de-behandeling-van-blaaskanker
https://www.istandaarden.nl/iwlz/actieprogramma/index
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KIK-V programmaplan Link 

Position paper: Ook in de toekomst van goede zorg verzekerd  

Opvragen kwaliteitsgegevens voor professioneel gebruik Link 

Verkenning bevorderen betrouwbare kwaliteitsregistraties Link 

Factsheet Actieprogramma iWlz Link 

 

Documenten Kwaliteit van Zorg Locatie 

Meerjaren beleidsplan 2018-2022 Link 

Meerjaren onderzoeksprogramma het Zorginstituut Link 

Toetsingskader kwaliteitsinstrumenten en meetinstrumenten Link 

Meerjarenagenda: prioriteitenlijst ontwikkelen kwaliteitsproducten Link 

Kwaliteitsraad_ Advies van de kwaliteitsraad over passende zorg Link 

Kwaliteitsraad_visie kwaliteitsraad op kwaliteit van zorg Link 

Kwaliteitsraad_ Advies landelijke kwaliteitseisen en regionale 
toegankelijkheid 

Link 

Leidraad kwaliteitsregistraties Link 

Werkwijze systematische doorlichting programma Zinnige zorg Link 

Advies samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu Link 

Screeningsrapport GGZ Zinnige Zorg Link 

Verbetersignalement GGZ Zinnige Zorg: Psychose en PTSS Link 

Onderzoek naar passende zorg: problemen die GGZ patiënten 
ervaren 

Link 

Screeningsrapport Nieuwvormingen Link 

Verbetersignalement darm of longkanker Link 

Verbetersignalement gebruik dure oncoloytica Link 

Werkpagina Passende zorg mensen met kanker  Link 

Werkpagina veelbelovend gepersonaliseerde zorg darmkanker Link 

Standpunt Oncologie bij vroeg stadium borstkanker Link 

Werkpagina Passende zorg mensen met kanker  Link 

Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD Link 

Ervaringsdeskundigen Team GHZ -Onderzoek Zorginstituut   

Verbetersignalement stabiele angina pectoris Link 

Voortgangsrapportage Verbetersignalement zorg in de laatste 
levensfase darm long en prostaatkanker 

Link 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/07/30/programmaplan-keteninformatie-kwaliteit-verpleeghuiszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-zorg/opvragen-kwaliteitsgegevens-gezondheidszorg-uit-openbare-database-voor-professioneel-gebruik#:~:text=van%20de%20zorg-,Opvragen%20kwaliteitsgegevens%20gezondheidszorg%20uit%20Openbare%20Database%20voor%20professioneel%20gebruik,Database%20is%20voor%20iedereen%20toegankelijk.
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2014/08/22/verkenning-bevorderen-betrouwbare-kwaliteitsregistraties-eindrapportage-aldien-poll/Verkenning+bevorderen+betrouwbare+kwaliteitsregistraties+%28eindrapportage+Aldien+Poll%29.pdf
https://www.istandaarden.nl/iwlz/actieprogramma/index
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2018/06/27/zorginstituut-nederland-meerjarenbeleidsplan-2018-2022
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/publicatie/2019/03/29/meerjaren-onderzoeksprogramma-zorginstituut-nederland/Meerjaren+onderzoeksprogramma+Zorginstituut+Nederland.pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/algemeen-ondersteuning/toetsingskader-kwaliteitsstandaarden-en-meetinstrumenten-versie-3.0.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-zorg/meerjarenagenda-prioriteitenlijst-van-te-ontwikkelen-kwaliteitsinstrumenten
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/07/30/advies-kwaliteitsraad-passende-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2019/10/01/visie-van-de-kwaliteitsraad-op-kwaliteit-van-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2019/09/30/advies-landelijke-kwaliteitseisen-en-regionale-toegankelijkheid
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen/leidraad-kwaliteitsregistraties
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2019/01/31/werkwijze-systematische-doorlichting-programma-zinnige-zorg#:~:text=Zorginstituut%20Nederland%20heeft%20voor%20het,ineffectieve%20en%2Fof%20onnodige%20zorg.
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/11/27/advies-samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu#:~:text=In%20het%20advies%20'Samenwerken%20aan,gebruik%20en%20organisatie%20van%20zorg.
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/07/03/zinnige-zorg---rapport-screeningsfase-geestelijke-gezondheidszorg/Brief+mVWS+Bruins++over+aanbieding+Systematische+analyse+Geestelijke+gezonheidszorg+%28GGZ%29.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/psychische-aandoeningen/zinnige-zorg---psychose-implementatiefase
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2019/02/12/onderzoek-op-zoek-naar-passende-zorg-problemen-die-ggz-patienten-ervaren/Onderzoek+%27Op+zoek+naar+passende+zorg+-+problemen+die+ggz-pati%C3%ABnten+ervaren%27.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2015/04/16/zinnige-zorg-sreeningsrapport---systematische-analyse-nieuwvormingen/Systematische+Analyse+Nieuwvormingen+%28ICD-10+C00-D48%29.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/04/24/voortgangsrapportage-zz-kanker-darm-long-prostaat
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/01/31/zinnige-zorg-verbetersignalement-dure-oncolytica---zinnig-gebruik-van-dure-geneesmiddelen-bij-het-uitgezaaide-niercelcarcinoom/Verbetersignalement+Dure+oncolytica+-+Zinnig+gebruik+van+dure+geneesmiddelen+bij+het+uitgezaaide+niercelcarcinoom.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/passende-zorg-voor-mensen-met-kanker
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/veelbelovende-zorg-gepersonaliseerde-behandeling-met-selectieve-interne-radiotherapie-bij-oudere-of-kwetsbare-darmkankerpatienten-met-uitzaaiingen-die-zich-beperken-tot-de-lever
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/standpunten/2021/08/11/standpunt-oncotype-bij-vroeg-stadium-borstkanker/Standpunt+Oncotype+DC+bij+vroeg+stadium+borstkanker.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/passende-zorg-voor-mensen-met-kanker
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2019/12/10/zinnige-zorg-verbetersignalement-copd/Zinnige+Zorg+-+Verbetersignalement+Zorgtraject+van+mensen+met+COPD.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/hart-vaat-en-long/zinnige-zorg---pijn-op-de-borst-implementatiefase
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/04/24/voortgangsrapportage-zz-kanker-darm-long-prostaat
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Verbetersignalement nacontrole bij vrouwen met borstkanker Link 

Verdiepingstraject nacontrole voor patiënten met niet-melanoom 
huidkanker 

Link 

Startdocument kwetsbare ouderen thuis Link 

Notitie kwetsbare ouderen thuis met een complexe zorgsituatie Link 

Handreiking wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan 
mensen met een psychische stoornis- versie 2021 

Link 

Screeningsrapport Gehandicaptenzorg Zinnige Zorg Link 

Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en  

probleemgedrag  

Link 

Documenten Zorginzicht Locatie 

Doel van het ontwikkelen van een informatiestandaard Overwegen | Zorginzicht  

Leidraad kwaliteitsregistraties Overwegen | Zorginzicht 

Doel van het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard Overwegen | Zorginzicht  

Doel van het ontwikkelen van een CQ Index Overwegen | Zorginzicht  

PROM toolbox Overwegen | Zorginzicht  

Raamwerk individueel Zorgplan Overwegen | Zorginzicht  

patientenparticipatie bij PROMs Ontwikkelen | Zorginzicht  

Participatiekompas Ontwikkelen | Zorginzicht  

Vastellen methode van clientenparticipatie Ontwikkelen | Zorginzicht  

Argumentenkaart en optiekaart clientenparticipatie Ontwikkelen | Zorginzicht  

Blauwdruk clientenparticipatie in richtlijnontwikkeling Ontwikkelen | Zorginzicht  

Clientenparticipatie bij selectie en ontwikkeling PROMs Ontwikkelen | Zorginzicht  

Meetinstrument Determinanten van Innovaties (MIDI) Ontwikkelen | Zorginzicht  

Informatieoverdracht in de keten voor kwetsbare ouderen Ontwikkelen | Zorginzicht  

GRADE voor interventies Ontwikkelen | Zorginzicht  

Leidraad: hoe maak ik een keuzehulp bij een richtlijn Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking presentatie van kwaliteitsinformatie aan 
consumenten 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Projectmanagement Ontwikkelen | Zorginzicht  

Evalueren ontwikkelproces Ontwikkelen | Zorginzicht  

Aanbevelingen voor autorisatieproces Ontwikkelen | Zorginzicht  

Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit clientenperspectief Ontwikkelen | Zorginzicht  

AGREE instrument Ontwikkelen | Zorginzicht  

autorisatie Ontwikkelen | Zorginzicht  

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2016/10/31/zinnige-zorg-verbetersignalement-zinnige-nacontrole-bij-vrouwen-behandeld-voor-borstkanker
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/kanker/zinnige-zorg---niet-melanoom-huidkanker-en-actinische-keratose-nacontrole-implementatiefase
https://www.spoedzorgnet.nl/sites/default/files/documents/startnotitie_naar_reguliere_integrale_zorg_voor_kwetsbare_ouderen_thuis_0.pdf
https://www.spoedzorgnet.nl/sites/default/files/documents/startnotitie_naar_reguliere_integrale_zorg_voor_kwetsbare_ouderen_thuis_0.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/12/04/handreiking-wettelijke-domeinen-voor-zorg-en-ondersteuning-aan-mensen-met-een-psychische-stoornis
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/01/21/zinnige-zorg-%E2%80%93-rapport-screeningsfase-gehandicaptenzorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2021/08/24/zinnige-zorg---verbetersignalement-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-probleemgedrag
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/overwegen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
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Arbeidsparticipatie Ontwikkelen | Zorginzicht  

Zoeken en selecteren beschikbare richtlijnen en literatuur Ontwikkelen | Zorginzicht  

Schrijven conceptrichtlijntekst Ontwikkelen | Zorginzicht  

Richtlijnen en shared decision making in de praktijk Ontwikkelen | Zorginzicht  

Opstellen van populatiespecifieke aanbevelingen Ontwikkelen | Zorginzicht  

beoordelen literatuur Ontwikkelen | Zorginzicht  

consultatie Ontwikkelen | Zorginzicht  

formuleren aanbevelingen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Evaluatie en revisie Ontwikkelen | Zorginzicht  

AQUA leidraad Ontwikkelen | Zorginzicht  

Kwaliteitsstandaarden specifiek voor kinderen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Kwaliteitsstandaard voor een speciale doelgroep Ontwikkelen | Zorginzicht  

Kennislacunes in richtlijnen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Knelpuntenvragenlijst Ontwikkelen | Zorginzicht  

Internationale samenwerking Ontwikkelen | Zorginzicht  

doelmatigheid in richtlijnen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Knelpuntenanalyse Ontwikkelen | Zorginzicht  

Organisatie en samenwerking bij multidiciplinaire 
richtlijnontwikkeling 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Formulier voor inventariseren van wensen, verwachtingen en 
zorgen over de toekomstige richtlijn 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Checklist ZN voor de eerste commentaarronde professionele 
richtlijnen 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten Ontwikkelen | Zorginzicht  

GRADE voor diagnostiek Ontwikkelen | Zorginzicht  

Richtlijn voor Richtlijnen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking doelmatigheid en duurzaamheid in 

kwaliteitsstandaarden 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking betrekken relevante partijen bij ontwikkeling 
kwaliteitsinstrumenten 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking informatieparagraaf kwaliteitsstandaard Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking monitoring van goede zorg an doorontwikkling 
kwaliteitsstandaarden 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Format indicatorgids Ontwikkelen | Zorginzicht  

Indicatortool: ondersteuning bij (door)ontwikkeling 
indicatoren en/of indicatorsets 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
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https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen
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Handreiking ontwikkeling PREMs Ontwikkelen | Zorginzicht  

Analyseren clientervaringen voor vergelijkingen tussen 
zorgaanbieders 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Dataverzameling clientervaringen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Overzicht van alle CQI vragenlijsten Ontwikkelen | Zorginzicht  

Handreiking ontwikkelen en selecteren PROMs Ontwikkelen | Zorginzicht  

Kwalitative methoden voor het ontwikkelen van PREMs en 
PROMs 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

Evalueren en optimaliseren van PREMs en PROMs Ontwikkelen | Zorginzicht  

Aandacht voor sekseverschillen in richtlijnontwikkeling Ontwikkelen | Zorginzicht  

code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door 
belangenverstrengeling 

Ontwikkelen | Zorginzicht  

RASCI Matrix voor werkgroepen Ontwikkelen | Zorginzicht  

Checklist gespreksonderwerpen en competenties voorzitter  Ontwikkelen | Zorginzicht  

Keuze voorzitter en samenstellen werkgroep Ontwikkelen | Zorginzicht  

Elektronische ontsluiting van richtlijnen Implementeren | Zorginzicht  

Publicatie en disseminatie Implementeren | Zorginzicht  

Monitring van richtlijnen Implementeren | Zorginzicht  

Implementatie van richtlijnen Implementeren | Zorginzicht  

Gevolgen van niet goed geimplementeerde richtlijnen Implementeren | Zorginzicht  

Implementatiechecklist Implementeren | Zorginzicht  

Toolbox bevorderende en belemmerende determinanten 
kwaliteitsverbetering ziekenhuizen 

Implementeren | Zorginzicht  
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