Gezondheidsachterstanden in getallen.
Opgroeien
16%

Overgewicht onder
jongeren tussen
de 4-18 jaar
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verschil in levensverwachting tussen mensen
met een lage en een hoge sociaaleconomische
status (= inkomen + opleiding) in de
periode 2004-2014.

HBO/universiteit

verschil in als goed ervaren gezondheid
tussen mensen met een lage en een hoge
sociaaleconomische status in de
periode 2004-2014.
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Percentage vrouwen dat rookt tijdens
de zwangerschap per opleidingsniveau

Inkomensgroepen
daarboven

Van de groep kinderen en jongeren in armoede vindt 37% de zekerheid in
hun leven onvoldoende of matig. In de groep kinderen en jongeren die niet
in armoede opgroeit is dat 16%.

Percentage mensen met een aandoening of chronische ziekte: verschillen
tussen hoge en lage ses of theoretische en praktische opleiding
Hoge ses/theoretisch
geschoolden

Lage ses/praktisch
geschoolden

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte
gezondheidsvaardigheden. 2,5 miljoen mensen in
Nederland zijn laaggeletterd.
Van de mensen die aangeven over een zeer slechte
gezondheid te beschikken, is bijna 25% laaggeletterd,
terwijl dit percentage bij mensen met een goede
gezondheid met 9,1% veel lager ligt.

Diabetes

3%

14%

Chronische stress,
angst of depressie

9%

21%

11%

28%

Obesitas bij vrouwen
van 45-65 jaar

Onderliggende maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden
Ervaren gezondheid

Mentale gezondheid

Sociale zekerheid

35%

46%

Leefomstandigheden

29%

30%

Kennis, vaardigheden en
sociaal netwerk

19%

7%

Kwaliteit, betaalbaarheid &
toegankelijkheid gezondheidszorg
Werk en werkomstandigheden

Totaal

Onderwijs

10%

11%

7%

6%

100%

100%

Werk & inkomen
Meer mensen met betaald werk voelen zich
gezonder dan mensen zonder werk.

90%

van de mensen
met betaald werkt
voelt zich gezond.

76%

van de mensen
zonder betaald werk
voelt zich gezond.

Wonen
33%

minder levenskwaliteit
Mensen met een uitkering
in een huurhuis ervaren
minder levenskwaliteit dan
mensen met een uitkering
in een koophuis.

10%

meer depressies
Depressie komt vaker
voor in gezinnen met
schulden (13%) dan in
gezinnen zonder
schulden (3%).

Kinderen die van hun 10de tot
hun 18de opgroeien binnen 500
meter van een snelweg hebben
op 18-jarige leeftijd een
beperktere longcapaciteit.

De bronnen van deze cijfers staan in een bijlage bij het advies Een eerlijke kans op gezond leven: www.raadrvs.nl.

