Public Health

ONDERZOEK

Sterfte en levensverwachting bij daklozen*
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Conclusie

Inzicht krijgen in de verschillen in sterfte en levensverwachting tussen daklozen en niet-daklozen in Rotterdam.
Prospectief cohortonderzoek.
We volgden daklozen van 20 jaar en ouder die in 2001 instellingen voor opvang bezochten gedurende 10 jaar. Met
Poisson-regressie onderzochten we het verband tussen sterfte en leeftijd, geslacht en soort daklozenopvang. De
sterfte en levensverwachting onder daklozen werd vergeleken met die van de algemene bevolking.
Van de 2096 volwassen daklozen overleden er 265 tijdens de follow-upduur van 10 jaar. Vergeleken met de algemene
Rotterdamse bevolking was het sterftecijfer 3,5 keer hoger in het daklozencohort. De oversterfte was groter onder
vrouwen ('rate ratio' (RR): 5,56; 95%-BI: 3,95-7,82) dan de oversterfte onder mannen (RR: 3,31; 95%-BI: 2,91-3,77),
en onder jongere (RR: 7,67; 95%-BI: 6,87-8,56 voor leeftijd 20-44 jaar) dan onder oudere daklozen (RR: 1,63; 95%-BI:
1,41-1,88 voor 60-plussers). Vergeleken met de algemene bevolking was de levensverwachting op 30-jarige leeftijd
bij dakloze mannen en vrouwen respectievelijk 11,0 jaar (95%-BI: 9,1-12,9) en 15,9 jaar lager (95%-BI: 10,3-21,5).
Volwassen daklozen in Rotterdam hebben een sterk verminderde levensverwachting. Vrouwen en jongeren hebben de
hoogste oversterfte.

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd inPLoS ONE (2013;8:e73979)
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Daklozen hebben een substantieel slechtere gezondheid
dan de algemene bevolking.1-15 Buitenlandse studies over
daklozen rapporteren hoge aantallen psychiatrische
stoornissen,16 en veel middelenmisbruik.2,10 Dakloosheid
blijkt een onafhankelijke risicofactor voor sterfte door
specifieke oorzaken, waaronder drugs-gerelateerde aandoeningen, hart- en vaatziekten, en aandoeningen van de
luchtwegen.9 In de literatuur wordt een verhoogde mortaliteit beschreven onder blanke daklozen vergeleken
met andere etnische groepen.15 Ook wordt een kortere
levensverwachting gerapporteerd van jonge vrouwelijke
daklozen vergeleken met jonge mannelijke daklozen. Dit
laatste is anders dan in de algemene bevolking, waarin
vrouwen op alle leeftijden juist lagere sterfterisico's hebben dan mannen.3
De oversterfte onder daklozen is nog maar in enkele landen onderzocht.1,3-5,7,9-11,18,21,22 Slechts 4 van deze studies
beschrijven sterfte onder daklozen van cohorten in de
21e eeuw.2,9,10,15 De meeste studies waren beperkt door
kleine steekproeven, hoge uitval tijdens de follow-up of
onvolledige koppeling van gegevens.10 Sommige studies
hadden betrekking op een zeer specifieke groep daklozen, bijvoorbeeld zij die herstelden in zorg,13,20 personen
met psychische problemen,19,21,22 of buitenslapers.12
Het doel van onze studie was om een uitgebreide selectie
van de daklozen te onderzoeken door daklozen te includeren die in contact kwamen met zeer uiteenlopende
soorten opvang. Dit betrof maaltijdopvang, dag- en
nachtopvang en verpleegbedden, en opvang door welzijns- en liefdadigheidsorganisaties. We richtten ons op
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het beschrijven van sterftepatronen binnen een cohort
van daklozen naar leeftijd, geslacht en soort opvang
waarvan gebruik werd gemaakt. Hiernaast analyseerden
we hoeveel oversterfte er was in vergelijking met de algemene bevolking van Rotterdam in de periode 2001-2010.

Methode
Studiepopulatie

In 2001 werd in het kader van een gemeentelijk onderzoek
naar het aantal daklozen aan alle opvanginstellingen in
Rotterdam gevraagd om de namen, de geboortedata en
het geslacht van daklozen op te geven.23 In dat jaar verzamelden gesubsidieerde en kerkelijke instellingen gegevens
van 5810 mensen. Na verwijdering van dubbeltellingen
ontstond er een lijst van 4607 mensen, die gebruikmaakten van maaltijdverstrekking, opvang voor buitenslapers,
nachtopvang en ziekenboegvoorzieningen. Van hen bleven 3398 mensen over die legaal in Nederland verbleven
en in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) teruggevonden konden worden. Van deze groep konden we bij
2159 mensen achterhalen of en wanneer ze waren overleden. Om tellingen en vergelijkingen mogelijk te maken in
5-jaarsgroepen werd voor leeftijdsinclusie vanaf 20 jaar
gekozen. Uiteindelijk bestond de studiepopulatie uit 2096
personen. We volgden de overleving en sterfte binnen
deze groep, en verzamelden data beginnend in de loop
van 2001 tot en met 31 december 2010.
In de GBA bleken 242 mensen 'geëmigreerd' te zijn. Dit is
een administratieve term om aan te geven dat deze mensen
zoek zijn bij de overheid. Uit deze groep konden er 90 via
huisartsinformatiesystemen en via het gemeentelijk systeem voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
gevonden worden. Deze 90 personen werden in het onderzoek meegenomen tot de laatst bekende contactdatum.
Het dakloze cohort werd wat sterfte betreft vergeleken
met de gegevens van Rotterdammers op basis van Statline (http://statline.cbs.nl/statweb). De medisch-ethische
commissie van het Erasmus MC gaf een verklaring van
geen bezwaar voor dit onderzoek.
Statistische analyse

Het verband tussen sterfte onder daklozen en leeftijd,
geslacht en soort opvang onderzochten we met Poissonregressie. We berekenden de 'rate ratio' (RR) met
95%-betrouwbaarheidsintervallen om onder- en oversterfte te vergelijken met een referentiecategorie, bijvoorbeeld dakloze mannen vergeleken met dakloze vrouwen.
Daarnaast vergeleken we de sterfte onder daklozen in
5-jaarsleeftijdsgroepen met de Rotterdamse bevolking.
De betrouwbaarheidsintervallen rondom de levensverwachting werden bepaald met de methode voorgesteld
door Chiang.24
2

Resultaten
We volgden 2096 volwassen daklozen gedurende in totaal
17.619 levensjaren met een gemiddelde follow-upduur
van 8,4 jaar (tabel 1). Er overleden 265 daklozen
(232 mannen en 33 vrouwen) gedurende deze periode. De
sterfte per 100.000 persoonsjaren liep bij mannen en
vrouwen op met de leeftijd (tabel 2). Na correctie voor
leeftijd was er geen geslachtsverschil in sterfte onder
daklozen (tabel 3). Wel was er een verschil in sterfte tussen de verschillende soorten opvang van de dakloze:
opname op de ziekenboeg gaf een 70% hoger sterfterisico
(RR: 1,73; 95%-BI: 1,04-2,88) vergeleken met alleen dagopvang.
Volwassen daklozen in Rotterdam hadden een 3,5 keer
hogere sterfte vergeleken met de Rotterdamse bevolking
(zie tabel 3). Het verschil in sterfte was groter voor vrouwen dan voor mannen, en de oversterfte was het hoogst
voor daklozen op jongere leeftijd.
De resterende levensverwachting was bij dakloze mannen en vrouwen veel lager dan in de algemene Rotterdamse bevolking (tabel 4). Op 20-jarige leeftijd was de
levensverwachting bij daklozen mannen 14,3 jaar korter
TABEL 1 Kenmerken van het cohort daklozen mannen en vrouwen in
Rotterdam in 2001*
kenmerk

daklozen (n = 2096)

leeftijd in jaren; gemiddelde
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
♂
follow-upduur in jaren; gemiddelde
type opvang
alleen dagopvang
verpleegbed
overig†
sterfte gedurende follow-up
geëmigreerd‡
in leven sinds 1 november 2011

40,6
345 (16)
711 (34)
665 (32)
260 (12)
  89 (4)
  26 (1)
1846 (88)
   8,4
635 (30)
  80 (4)
1381 (66)
265 (13)
248 (12)
1588 (76)

* De getallen zijn n (%), tenzij anders aangegeven.
† De categorie ‘overig’ bestaat uit dag- en nachtopvang, alleen nachtopvang en
buitenslapers.
‡ ‘Geëmigreerd’ is een administratieve term om aan te geven dat iemand
onvindbaar is in de burgerlijke stand.
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♂

♀

leeftijdsgroep; jaren

persoonsjaren

sterfte; n

sterfte per 100.000 (95%-BI)

persoonsjaren

sterfte; n

sterfte per 100.000 (95%-BI)

20-29
30-34
40-49
50-59
60-69
70+

1427
4372
5539
2977
939
262

13
34
65
62
32
26

911 (529-1569)
778 (556-1088)
1173 (920-1496)
2083 (1624-2671)
3408 (2410-4819)
9935 (6757-14.575)

235
773
737
220
83
55

0
8
15
5
2
3

   0
1035 (518-2069)
2037 (1227-3276)
2274 (946-5460)
2396 (603-9635)
5476 (1759-16.913)

(95%-BI: 11,0-17,6) en bij dakloze vrouwen 15,8 jaar korter
(95%-BI: 10,2-21,4). Op de leeftijd van 30 jaar was dat
verschil respectievelijk 11,0 (95%-BI: 9,1-12,9) en 15,9 jaar
(95%-BI: 10,3-21,5).

boeg kan een selectie-effect zijn. We namen deze kwetsbare populatie mee in onze studie om onderschatting
van de sterfte onder daklozen te voorkomen.

Beschouwing
In Rotterdam was de sterfte onder daklozen 3,5 keer
hoger dan in de algemene bevolking; jongeren en vrouwen hadden de hoogste oversterfte. De levensverwachting van dakloze 30-jarige mannen was 11 jaar korter en
van 30-jarige vrouwen 16 jaar korter dan van niet-dakloze
Rotterdammers.
Onze studie ondersteunt de bevindingen van andere
studies dat er onder daklozen een grote oversterfte is en
een kortere levensduur, en dat de oversterfte het hoogst
is op jonge leeftijd.1,4,25 Eerder onderzoek in Amsterdam
liet meer sterfte zien bij daklozen die waren opgenomen
in een ziekenboeg.13 Onze studie in Rotterdam rapporteert oversterfte in een breder samengestelde en grotere
groep daklozen in de periode 2001-2010. Dit laat zien dat
dakloosheid in Nederlandse steden in de 21e eeuw nog
steeds gepaard gaat met een grote toename in sterfte.
Eerdere onderzoeken onder daklozen lieten inconsistente resultaten zien door verschillen in onderzoeksmethoden. Evenals in ons onderzoek laten vergelijkingen
met de algemene bevolking in sommige studies een
hogere oversterfte onder dakloze vrouwen zien vergeleken met mannen.1,5,7,10,11 Maar een Canadese studie liet
juist een lagere oversterfte onder vrouwen zien,26 en een
grote Deense studie vond ook een minder groot verschil
in levensverwachting bij vrouwen.10
Onze studie bevatte daklozen die gebruikmaakten van
een gevarieerd aanbod van voorzieningen. Daklozen in
de ziekenboeg hadden een 70% hoger sterfterisico vergeleken met mensen in de dagopvang en een 80% hoger
sterfterisico dan alle daklozen buiten de ziekenboeg (data
niet getoond). De hogere sterfte bij mensen in de zieken-

TABEL 3 ‘Rate ratio’ van de sterfte onder daklozen in Rotterdam in
de periode 2001-2010
variabele
binnen daklozenpopulatie
leeftijd; jaren
< 30
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
♀ (gecorrigeerd voor leeftijd)
type opvang
alleen dagopvang
verpleegbed
overig*
daklozen vergeleken met Rotterdamse populatie
totaal (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)
geslacht (gecorrigeerd voor leeftijd)
♂
♀
leeftijd; jaren (gecorrigeerd voor leeftijd)
20-44
45-59
60+

rate-ratio (95%-BI)

1
1,04 (0,56-1,94)
1,63 (0,91-2,94)
2,70 (1,49-4,90)
4,28 (2,26-8,12)
11,67 (6,07-24,45)
1,12 (0,77-1,61)
1
1,73 (1,04-2,88)
0,93 0,72-1,22)

3,49 (3,09-3,94)
3,31 (2,91-3,77)
5,56 (3,95-7,82)
7,67 (6,87-8,56)
3,70 (3,41-4,01)
1,63 (1,41-1,88)

* De categorie ‘overig’ bestaat uit dag- en nachtopvang, alleen nachtopvang en
buitenslapers.
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TABEL 2 Sterfte onder daklozen in Rotterdam per 100.000 persoonsjaren naar geslacht en leeftijd in de periode 2001-2010

▼ Leerpunten ▼
konden per definitie niet achterhaald worden; zij ondervonden mogelijk slechtere levensomstandigheden dan
legale daklozen.
Onze onderzoeksgroep was relatief klein met betrekkelijk weinig vrouwen (n = 250). Dit wordt gecompenseerd
door een relatief lange follow-upperiode van bijna 10 jaar.
Niettemin moeten onze resultaten met voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden.

ONDERZOEK

• Dakloosheid is gerelateerd aan een hoge sterfte en lage
levensverwachting.
• Sterfte onder daklozen is 3,5 maal hoger dan bij andere
Rotterdammers.
• 20-jarige dakloze mannen en vrouwen leven respectievelijk 14,3 en 15,8 jaar korter dan de algemene bevolking.
• In vergelijking met de algemene populatie hebben vooral
dakloze vrouwen en jongeren een slechtere
levensverwachting.
• Preventie van dakloosheid lijkt belangrijk om
gezondheidsrisico's te verminderen.
• Wanneer iemand 'zoek' is in de Gemeentelijke
Basisadministratie betekent dit niet altijd dat diegene
geëmigreerd is, maar soms dat hij of zij dakloos is.

Kwetsbaarste groepen bereiken

Beperkingen

Onze studie heeft enkele beperkingen. In de analyse kon
geen informatie over de doodsoorzaak worden meegenomen. Daklozen die geen gebruikmaakten van een voorziening in 2001 werden niet geïncludeerd en niet alle
instellingen konden gegevens uit 2001 verschaffen. Daarnaast bevatte onze studie geen gegevens over 130 verslaafde prostituees en 255 personen die in sociale pensions leefden. Vrouwelijke prostituees hebben vermoedelijk
een hoger sterfterisico dan onze onderzoeksgroep.
Een andere beperking is dat we 1239 daklozen niet konden herleiden. Het burgerservicenummer (bsn) was in
2001 niet verplicht en werd niet gebruikt bij de samenstelling van de oorspronkelijke lijst. We kunnen niet uitsluiten dat specifieke groepen met een hoger sterftecijfer
gemist werden. Ook fouten in spelling met niet-Nederlandse namen zijn een mogelijke verklaring. Illegalen

Wat kunnen we leren van deze verschillen in sterfte en
levensverwachting? Meer inspanning ter voorkoming
van dakloosheid is essentieel, net als vermindering van
de neveneffecten van dakloosheid. Vergeleken met mannen hebben jonge dakloze vrouwen een ongezondere
leefstijl,20,23 ernstiger alcohol- en drugsmisbruik en meer
psychiatrische ziekten.20 Vrouwelijke daklozen worden
vaker opgenomen, en met name hepatitis, intoxicaties en
genitale aandoeningen komen bij hen veel voor.27 Een
meta-analyse beschrijft een neerwaartse spiraal bij dakloze vrouwen door slechtere probleemoplossing in combinatie met meerdere oorzaken voor stress en een gering
vermogen om zich aan stressfactoren aan te passen.28
Dakloosheid komt minder vaak voor onder vrouwen,27,29
en mogelijk is er sprake van een negatieve selectie. Als ze
eenmaal dakloos zijn, verhoogt de dakloosheid mogelijk
ook de sterfte onder die vrouwen, omdat ze vaker bij
hulpverleners de indruk wekken geen hulp nodig te hebben, een grotere barrière hebben om hulp te ontvangen
of gevoeliger zijn voor de ongezonde sociale omgeving.
Het is belangrijk dat de kwetsbaarste groepen worden
bereikt. Na detentie en psychiatrische opnames is meer
zorg nodig bij patiënten die psychiatrische problemen en
drugsproblemen hebben.

TABEL 4 Resterende levensverwachting van dakloze en niet-dakloze mannen en vrouwen en verschillen in resterende
levensverwachting op 20- en 30-jarige leeftijd
resterende levensverwachting in jaren (95%-BI)
variabele

20-jarige leeftijd

30-jarige leeftijd

dakloze mannen
dakloze vrouwen
Rotterdamse mannen
Rotterdamse vrouwen

43,1 (39,8-46,4)
46,2 (40,6-51,8)
57,4 (57,3-57,5)
61,9 (61,8-62,0)

36,7 (34,8-38,6)
36,2 (30,6-41,8)
47,7 (47,6-47,8)
52,1 (52,0-52,2)

dakloze mannen - dakloze vrouwen
dakloze mannen - Rotterdamse mannen
dakloze vrouwen - Rotterdamse vrouwen

- 3,1 (-9,6-3,4)
-14,3 (-17,6- -11,0)
-15,8 (-21,4- -10,2)

   0,5 (-5,4- -6,4)
-11,0 (-12,9- -9,1)
-15,9 (-21,5- -10,3)
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ONDERZOEK

Zelfs in de 21e eeuw gaat dakloosheid in Rotterdam
gepaard met een hoge sterfte en een lage levensverwachting. Dit gezondheidsnadeel ten opzichte van de algemene bevolking is het grootst voor jongeren en vrouwelijke daklozen.
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