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De omvang van relatieve en absolute sociaal-economische verschillen in sterfte vaststellen in Nederland naar geslacht
en doodsoorzaak.
Beschrijvende studie op basis van routinematig verzamelde gegevens.
Gegevens over het opleidingsniveau van deelnemers van 30-79 jaar oud aan de Nederlandse ‘Enquête beroepsbevolking’, afgenomen in de periode 1998-2002, werden gekoppeld aan mortaliteitsgegevens uit de periode 1998-2007.
We berekenden hazardratio’s met Cox-regressieanalyse, naar leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en partiële
levensverwachtingen naar opleidingsniveau. We vergeleken de resultaten van Nederland met die van andere Europese landen.
Het risico op overlijden was ongeveer 2 keer groter onder laagopgeleide mannen en vrouwen dan onder hun hoogopgeleide tegenhangers. De omvang van de ongelijkheden in sterfte was vergelijkbaar met die in andere landen in
Noordwest-Europa, maar de ongelijkheid in sterfte aan longkanker was in Nederland aanzienlijk groter, vooral
onder mannen.
Nederland heeft grote sociaal-economische verschillen in sterfte, vooral voor aan roken gerelateerde doodsoorzaken.
Deze grote ongelijkheid vereist de dringende aandacht van beleidsmakers.
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Gegevens over sociaal-economische verschillen in sterfte
en doodsoorzaken zijn bekend voor de meeste Europese
landen, maar tot voor kort waren deze niet beschikbaar
voor Nederland.1-3 Dit komt door tekortkomingen in het
nationale systeem van gegevensverzameling.4,5 Nederland heeft weliswaar een sterke traditie in het doen van
onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschillen, maar deze is vooral gebouwd op nationale zelfgerapporteerde morbiditeitsgegevens,6,7 regionale sterftegegevens uit specifieke cohorten, zoals GLOBE (GLOBE
staat voor ‘Gezondheid en levens omstandigheden bevolking Eindhoven en omstreken’)8,9 en MORGEN (MORGEN staat voor ‘Monitoring risicofactoren van gezondheid in Nederland’),10,11 en ecologische studies.12,13 Deze
studies hebben duidelijk aangetoond dat sociaal-economische verschillen in sterfte ook in Nederland aanwezig
zijn. Tot nu toe bleef echter onduidelijk of de omvang van
deze verschillen en de doodsoorzaakpatronen lijken op
die in andere Noord-Europese landen.
Het doel van dit onderzoek was om verschillen in omvang
van sterfte en doodsoorzaken in Nederland te kwantificeren naar opleidingsniveau en deze gegevens te vergelijken met die van andere Europese landen.14 We kozen
opleidingsniveau als maat voor sociaal-economische status in plaats van inkomen of beroepsklasse, omdat het
opleidingsniveau eenvoudig te meten is en meestal weinig ontbrekende waarden kent. Daarnaast is opleidings-
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niveau relevant voor zowel mannen als vrouwen, ongeacht of zij werken, en weinig gevoelig voor sociale daling
als gevolg van ziekte.15,16

Methode
Om sterfteverschillen naar opleidingsniveau te meten
koppelden we sterftegegevens aan een grote nationale
survey met informatie over opleidingsniveau, namelijk
de Nederlandse ‘Enquête beroepsbevolking’ (EBB). De
EBB is een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die sinds 1987 wordt gehouden onder een
representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De doelgroep bestaat uit personen van 15 jaar en
ouder met uitzondering van bewoners van instellingen.
De informatie wordt verzameld via een face to face of
telefonisch interview, waarbij de respons schommelt
rond 60%.17 Een over- of ondervertegenwoordiging van
bepaalde bevolkingsgroepen in de respons wordt gecorrigeerd met weging.
Sterftecijfers van respondenten van deze enquête werden
verkregen door enquêtegegevens te koppelen aan de
sterfteregistratie van het CBS. Deze koppeling gebeurde
aan de hand van een uniek persoonsnummer, waarmee
iedere persoon in het bevolkingsregister geïdentificeerd
kan worden. Er waren 5 basisjaren van de EBB beschikbaar, namelijk 1998-2002, die gekoppeld konden worden
aan de sterftegegevens uit de periode 1998-2007. De analyse werd beperkt tot personen van 30 jaar en ouder bij
aanvang, en alle deelnemers werden gedurende 6 jaar na
elk basisjaar gevolgd.
De sociaal-economische status werd gemeten aan de
hand van het hoogste voltooide opleidingsniveau.
Omwille van de vergelijkbaarheid met gegevens uit
andere landen werd de codering van de Nederlandse
opleidingsniveaus aangepast volgens 4 categorieën:
basisonderwijs, lager secundair onderwijs (vmbo), hoger
secundair onderwijs (havo, vwo, mbo) en tertiair onderwijs (hbo, wo). Doodsoorzaken werden ingedeeld volgens
de 10e herziening van de ‘International classification of
diseases’.18
Statistische analyse

De analyses werden beperkt tot gegevens van personen
met een leeftijd van 30-79 jaar, omdat het opleidingsniveau met de leeftijd geleidelijk zijn discriminerend vermogen verliest als maat voor sociaal-economische status.
Daarnaast zijn analyses van doodsoorzaken op hogere
leeftijd minder betrouwbaar door het toenemende aantal
meervoudige doodsoorzaken. Alle analyses werden apart
uitgevoerd voor mannen en vrouwen met het statistische
pakket Stata, versie 11.0. Personen met een onbekend
opleidingsniveau (1,6%) werden uitgesloten van de analyse.
2

Onze gegevens omvatten uiteindelijk 332.869 mensen
(164.507 mannen, 168.362 vrouwen), en 9.875 sterfgevallen (6.079 mannen, 3.796 vrouwen) in 1.802.289 persoonsjaren (889.511 mannen, 912.778 vrouwen), dat wil
zeggen ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking en
ongeveer 1% van alle sterfgevallen in Nederland gedurende de betreffende periode.
Absolute sterfteverschillen naar opleidingsniveau werden berekend op basis van voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers (directe standaardisatie met de
Europese standaardbevolking). Relatieve sterfteverschillen werden berekend met Cox-regressieanalyse. Partiële
levensverwachtingen van 30-79 jaar – dat wil zeggen: het
aantal jaren dat mensen tussen hun 30e en 80e verjaardag gemiddeld kunnen verwachten te leven – werden
berekend met standaardoverlevingstafel-technieken.19 In
welke mate afzonderlijke leeftijdsgroepen en doodsoorzaken bijdragen aan het verschil in partiële levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden werd berekend
met de decompositiemethode van Arriaga.19
Vergelijking met andere Europese landen

We vergeleken de sterfteverschillen in Nederland met die
in andere Europese landen via gegevens uit de EUROGBD-SE-studie (EURO-GBD-SE staat voor ‘European
Global Burden of Disease Study, Socio-Economic’).20 De
landen die aan die studie hebben meegedaan werden
gegroepeerd in 3 geografische regio’s, te weten: Noordwest- (Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland en Wales, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk), Zuid- (Barcelona, Baskenland, Madrid, Turijn,
Toscane), en Oost-Europa (Hongarije, Tsjechië, Polen,
Estland).

Resultaten
Er was een duidelijke gradiënt van toenemende sterfte
met dalend opleidingsniveau (figuur 1 en de bijhorende
tabel; kijk voor de supplementaire tabel op www.ntvg.nl/
A8188).Mannen en vrouwen met basisonderwijs als
hoogst genoten opleidingsniveau hadden een 2 keer zo
hoog risico op overlijden als personen van tertiair onderwijsniveau. Ook voor de meeste afzonderlijke doodsoorzaken nam de sterfte toe bij een lager opleidingsniveau.
De belangrijkste uitzonderingen waren prostaatkanker
en colorectale kanker bij mannen, en colorectale kanker,
borstkanker en uitwendige doodsoorzaken bij vrouwen;
voor deze doodsoorzaken werden geen duidelijke verschillen naar opleidingsniveau gevonden. Aan de andere
kant waren de relatieve sterfteverschillen groot voor
aandoeningen van de luchtwegen. Ook voor hart- en
vaatziekten en longkanker was de relatieve ongelijkheid
groot, zowel bij mannen als vrouwen.
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FIGUUR 1 Hazardratio’s met 95%-BI voor totale sterfte en doodsoorzaakspecifieke sterfte in Nederland bij (a) mannen en (b) vrouwen van 30-79 jaar naar
opleidingsniveau. Deze gegevens werden verzameld in de periode 1998-2007.
HVZ = hart- en vaatziekten; CVA = cerebrovasculair accident.

De resultaten voor de partiële levensverwachtingsberekeningen van de leeftijden 30-79 jaar wezen uit dat
hogeropgeleide mannen en vrouwen langer leefden dan
lageropgeleide mensen. Van de 50 levensjaren die mensen vanaf hun 30e levensjaar tot hun 80e verjaardag
maximaal kunnen leven, leefden mannen van basisonderwijsniveau er gemiddeld 42,8, en mannen van tertiair
onderwijsniveau gemiddeld 46,2 jaar; dit is een verschil
van 3,4 jaar. Onder vrouwen was het verschil 2,4 jaar; de
partiële levensverwachting was gemiddeld 45,1 jaar voor

vrouwen van basisonderwijsniveau tegenover 47,5 jaar
voor tertiair onderwijsniveau (gegevens niet getoond).
De mate waarin diverse doodsoorzaken bijdroegen aan
deze verschillen in partiële levensverwachting is weergegeven in figuur 2. Sterfte aan hart- en vaatziekten droeg
voor 35% en 37% bij aan het verschil in partiële levensverwachting bij respectievelijk mannen en vrouwen. Sterfte
aan kanker leverde een bijdrage van 27% en 35% bij respectievelijk mannen en vrouwen, de grootste bijdrage na
hart- en vaatziekten. Deze bijdrage van kanker bestond
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FIGUUR 2 Bijdrage in jaren van verschillende doodsoorzaken aan het verschil in partiële levensverwachting, uitgesplitst per leeftijdsgroep voor (a) mannen en
(b) vrouwen van 30-79 jaar van primair onderwijsniveau (basisschool) vergeleken met tertiair onderwijsniveau (hbo en wo) in Nederland. Deze gegevens werden
verzameld in de periode 1998-2007.
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Nederland

Noordwest†

Zuid‡
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TABEL Absolute verschillen in Nederland en 3 andere Europese regio’s in sterfte tussen mensen van primair onderwijsniveau (basisschool) en
mensen van tertiair onderwijsniveau (hbo en wo), uitgedrukt per 100.000 persoonsjaren en uitgesplitst naar geslacht*
Oost§

min

max

min

max

min

max

mannen
totale sterfte
hart- en vaatziekten
kanker
uitwendige oorzaken

430
164
138
  24

410
116
73
10

615
237
210
116

262
  35
  96
  13

325
68
147
37

1158
457
248
  90

1788
713
448
431

vrouwen
totale sterfte
hart- en vaatziekten
kanker
uitwendige oorzaken

185
  82
  57
  -2

160
51
23
  3

319
103
89
32

  51
  15
  -5
   0

98
40
23
  7

413
208
  45
  17

691
359
116
127

Min = minimum; max = maximum.
* De gegevens betreffen mensen van 30-79 jaar en werden verzameld in de periode 1998–2007.
† Noordwest-Europa: Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Engeland en Wales, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk.
‡ Zuid-Europa: Spanje (Barcelona, Baskenland, Madrid) en Italië (Turijn en Toscane).
§ Oost-Europa: Hongarije, Tsjechië, Polen, Estland.

bij mannen voor 72% uit longkanker en bij vrouwen voor
47%. Uitwendige oorzaken – dat wil zeggen: ongevallen,
suïcide en geweld – waren relatief belangrijk voor de
verschillen in partiële levensverwachting op jongere leeftijd (30-44 jaar), met name onder mannen. Sommige
doodsoorzaken, zoals colorectale kanker, borst- en longkanker, leverden op sommige leeftijden een negatieve
bijdrage aan het verschil in partiële levensverwachting,
met name bij vrouwen, doordat de sterfte hieraan juist
groter was onder hogeropgeleiden.
De tabel toont de absolute verschillen in sterfte van mensen van basisschoolniveau vergeleken met die van mensen van tertiair onderwijsniveau in Nederland en in
3 Europese regio’s. In Nederland was het absolute verschil in sterfte, uitgedrukt per 100.000 persoonsjaren,
430 onder mannen en 185 onder vrouwen. Deze getallen
vallen binnen het bereik van de verschillen zoals die voor
andere Noordwest-Europese landen werden gevonden.
De verschillen in totale sterfte waren in Nederland groter dan de maximale verschillen in Zuid-Europa
(325 onder mannen en 98 onder vrouwen) en juist kleiner
dan de minimale verschillen in Oost-Europa (1158 onder
mannen en 413 onder vrouwen). Ook de verschillen in
sterfte aan hart- en vaatziekten, kanker en externe oorzaken waren in Nederland meestal groter dan in Zuid- en
kleiner dan in Oost-Europa.

Beschouwing
Dit is de eerste landelijk representatieve studie van sociaal-economische sterfteverschillen in Nederland, die
mogelijk is geworden doordat het CBS nieuwe faciliteiten
heeft gecreëerd voor het koppelen van databases.21 Omdat
Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, geen volkstellingen houdt, is gebruikgemaakt van de
‘Enquête beroepsbevolking’. De validiteit van onze
bevindingen is in belangrijke mate afhankelijk van de
representativiteit van deze enquête. Er zijn verscheidene
potentiële problemen.
In de eerste plaats worden mensen die in instellingen
verblijven niet voor deze enquête benaderd. Deze mensen hebben veelal een lager opleidingsniveau en een
hoger sterfterisico, wat tot vertekening van onze resultaten kan hebben geleid.22 Wij menen dat deze vertekening
waarschijnlijk gering is, omdat slechts een beperkt aantal
mensen onder de leeftijd van 80 jaar in instellingen verblijft en omdat we de analyse beperkt hebben tot personen van 30-79 jaar.22
Een ander potentieel probleem is de hoge non-respons
(40-45%) op de EBB. Een lage respons betekent echter
niet noodzakelijkerwijs dat de sterfteverschillen uit ons
onderzoek vertekend zijn. Dit zal alleen het geval zijn als
er tussen respondenten en non-respondenten verschillen
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• In Nederland bestaan grote sociaal-economische
verschillen in sterfte onder zowel mannen als vrouwen die
afhankelijk zijn van het opleidingsniveau.
• Mensen met basisschool als hoogst genoten
onderwijsvorm hebben een 2 keer groter risico op
overlijden tussen hun 29e en 80e levensjaar dan mensen
met een hbo- of wo-opleiding.
• Mannen van basisschoolniveau leven tussen hun 29e en
80e jaar gemiddeld 3,4 jaar korter en vrouwen 2,4 jaar
korter dan hbo- of wo-opgeleide mannen of vrouwen.
• De omvang van deze sterfteverschillen is vergelijkbaar
met die in andere landen in Noordwest-Europa, en net als
in andere landen berusten deze sterfteverschillen vooral
op verschillen in sterfte aan hart- en vaatziekten en
kanker.
• De sociaal-economische ongelijkheid in longkankersterfte
is in Nederland aanzienlijk groter dan in andere landen
van Noordwest-Europa, met name onder mannen.

zijn in relatieve of absolute sterfteverschillen. Studies
van non-respondenten laten in het algemeen zien dat
onder hen een hogere morbiditeit en mortaliteit optreden dan onder respondenten.23 We weten ook dat het
percentage non-respons op de EBB hoger is onder lager
opgeleide mannen en vrouwen.24 Of het verband tussen
opleidingsniveau en sterfte echter verschilt tussen respondenten en non-respondenten is onbekend.
Wij denken dat de relatieve sterfteverschillen in onze
studie geen vertekend beeld geven, maar dat we absolute
sterfteverschillen kunnen hebben onderschat vanwege
de waarschijnlijke ondervertegenwoordiging van mensen met gezondheidsproblemen onder de respondenten
van de EBB. Daarom vergeleken we de sterfte zoals waargenomen in onze studie met die voor de volledige Nederlandse bevolking zoals geregistreerd door het CBS. Wij
vonden dat onze studie de sterfte onder de bevolking met
ongeveer 12% onderschat. Dit houdt in dat de absolute
sterfteverschillen, zoals in de tabel getoond, met een
vergelijkbaar percentage zijn onderschat. Als hiervoor
wordt gecorrigeerd, komen de Nederlandse resultaten
dichter bij het midden van het bereik van de sterfteverschillen in Noordwest-Europese landen.
Relatie tot ander onderzoek

Zoals in de inleiding is vermeld, worden sterfteverschillen
naar opleidingsniveau gevonden in alle Europese landen
waarvan gegevens beschikbaar zijn. Onze studie laat zien
dat deze verschillen ook in Nederland bestaan. De omvang
van de sterfteverschillen is vergelijkbaar met die in andere
Noordwest-Europese landen.3,25 De verdeling van
6

doodsoorzaken is ook grotendeels gelijk, zowel op het
niveau van de hoofdgroepen van doodsoorzaken – zoals
hart- en vaatziekten en kanker – als op het niveau van
specifieke aandoeningen. Hoewel voor borstkanker in de
meeste Europese landen een omgekeerde gradiënt wordt
gevonden, met hogere sterfte onder hogeropgeleiden, vonden wij geen statistisch significante verschillen in borstkankersterfte naar opleidingsniveau in Nederland.26,27 We
vonden ook geen verschillen in sterfte aan uitwendige
oorzaken bij vrouwen in Nederland, zoals eerder is gevonden in Noorwegen, Zwitserland, Turijn en Barcelona.28
Een doodsoorzaak waarvoor we in Nederland grotere
verschillen naar opleidingsniveau vonden dan elders in
Europa is longkanker. Net als andere Noordwest-Europese landen is Nederland in een vergevorderde fase van
de rookepidemie,29 waarin het vooral mensen met een
lagere sociaal-economische positie zijn die roken.30 In
eerdere stadia van de rookepidemie heeft het roken een
hoge prevalentie bereikt in Nederland, wat heeft geleid
tot een relatieve stagnatie van de levensverwachting in de
jaren 80 en 90 onder zowel mannen als vrouwen.31 Deze
hoge prevalentie verklaart waarschijnlijk ook de grote
bijdrage van longkanker (20% bij mannen, 16% bij vrouwen) aan de sterfteverschillen naar opleidingsniveau in
Nederland.
Nederland heeft een sterke traditie van onderzoek naar
sociaal-economische gezondheidsverschillen en er zijn
dan ook veel wetenschappelijke gegevens over de verklaring van de ongelijkheid in sterfte in dit land. Studies
hebben laten zien dat lageropgeleiden een hogere prevalentie hebben van een minder goede ervaren gezondheid,
van chronische ziekten en van lichamelijke beperkingen,
en een hogere incidentie van veel verschillende aandoeningen.9,32 Een substantieel deel van de slechtere gezondheid van lageropgeleiden is waarschijnlijk toe te schrijven
aan ongezond gedrag, zoals roken, een gebrek aan
lichaamsbeweging en excessief alcoholgebruik.9,33-36
Ongunstige materiële levensomstandigheden en arbeidsomstandigheden, psychosociale stress en een gebrek aan
sociale steun dragen hier ook aan bij.32-34
Dit alles houdt in dat Nederland zich in een goede positie
bevindt om te beginnen met het aanpakken van de ongelijkheid in sterfte die is gevonden in onze studie. Hiervoor
zijn in het verleden voorstellen gedaan die nog niet of
nauwelijks zijn uitgevoerd, zoals intensivering van antiarmoedebeleid, een gericht anti-rookbeleid voor mensen
met een lager opleidingsniveau en versterking van eerstelijnsgezondheidszorg in achterstandsbuurten.37

Conclusie
Wij vonden in Nederland grote sterfteverschillen naar
opleidingsniveau, zowel onder mannen als vrouwen. Het
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