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4 De bevolking van Urk aan het woord

1.1 Inleiding

Vraagstelling en methode

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 1 behandeld:

In hoeverre verschilt de Urker bevolking van de Nederlandse bevolking wat betreft: (zelfgerapporteerd)
zorggebruik, (ervaren) gezondheidstoestand, determinanten van gezondheid, attitudes en meningen ten
aanzien van gezondheid en gezondheidszorg?

Inzicht wordt verkregen in het zorggebruik, zoals door de Urker bevolking zelf wordt gerapporteerd.
In het proces van zorgconsumptie is het ervaren van ‘ongezondheid’ het mogelijke begin van die consump-
tie. In dit hoofdstuk wordt de door de Urker bevolking ervaren gezondheidstoestand geïnventariseerd.
De leefwijze is een van de vele factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden. Een (zeer) beperkt inzicht
in de leefwijze van de bevolking geven determinanten van gezondheid, zoals rookgedrag, alcoholgebruik en
gewicht/ lengte verhouding.
Attitudes en meningen ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg zijn van invloed op de beslissing met
een klacht naar de huisarts te gaan (zorgvraag), maar bepalen in zekere mate ook wat er bij de huisarts ge-
beurt (zorggebruik).
De situatie op Urk wordt op deze punten in kaart gebracht en voor zover mogelijk vergeleken met landelijke
gegevens.

Via een schriftelijke enquête bij een niet-proportionele gestratificeerde steekproef van 1000 Urkers van 18
jaar en ouder zijn gegevens verzameld. Er is gestratificeerd naar leeftijdscategorie en naar huisartspraktijk.
Voor de verdere beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 3, paragraaf 2.3. De uiteindelijke steekproef-
omvang bedraagt 697 (69,7%).
De Urker cijfers zullen worden vergeleken met cijfers uit de Nationale Studie naar ziekten en verrichtin-
gen in de huisartspraktijk van het NIVEL (Foets & Sixma, 1991), soms aangevuld met cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergelijkbaarheid

Bij de opzet van de studie was vergelijking met de Nationale studie niet het enige uitgangspunt. Dit heeft tot
gevolg gehad dat niet geheel dezelfde vragenlijsten zijn gebruikt, zodat niet alle indicatoren rechtstreeks te
vergelijken zijn. In het onderzoek op Urk worden soms andere antwoordcategorieën gebruikt of zijn vragen
uit bestaande lijsten weggelaten of toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat verschillende somscores niet goed
onderling vergelijkbaar zijn en dat een zinvolle vergelijking alleen op item niveau kan plaatsvinden.
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De vergelijkbaarheid wordt bovendien bemoeilijkt doordat de vragenlijsten niet op dezelfde manier zijn
afgenomen. In de Nationale studie zijn de respondenten mondeling geïnterviewd en op Urk is gebruik ge-
maakt van een schriftelijke vragenlijst. Verschil in afname kan leiden tot over- of onderrapportage van be-
paalde klachten, symptomen of gedragingen.
Een ander probleem bij de vergelijkbaarheid betreft de leeftijdsverdeling van de onderzoekspopulaties. In het
NIVEL onderzoek is de gehele populatie vanaf nuljarigen betrokken, terwijl op Urk alleen respondenten van
18 jaar of ouder zijn benaderd. Bij de presentatie van de NIVEL cijfers wordt in enkele tabellen onderscheid
gemaakt naar leeftijd, waarbij onder meer 15-24-jarigen worden onderscheiden. Daar waar mogelijk zal deze
leeftijdscategorie worden vergeleken met de respondenten jonger dan 25 jaar op Urk.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een naar leeftijd gestratificeerde streekproef. Ter verkrijging van
voor Urk representatieve gegevens is een omrekening nodig. Op basis van de leeftijdsverdeling in heel Urk
zijn wegingsfactoren bepaald, waarmee gevonden aantallen en percentages per leeftijdscategorie gewogen
kunnen worden. Op deze wijze wordt een gecorrigeerd getal of percentage verkregen. In de meeste tabellen
worden zowel de in de steekproef aangetroffen als de gecorrigeerde cijfers gepresenteerd. Ook het gecorri-
geerde getal is echter nog niet rechtstreeks vergelijkbaar met voor Nederland representatieve gegevens,
aangezien de leeftijdsopbouw op Urk afwijkt van Nederland. Op Urk wonen verhoudingsgewijs meer jonge-
ren dan elders. Dit kan leiden tot een onderschatting van gezondheidsproblemen die een hogere prevalentie
onder ouderen kennen. Daarom zijn de analyses ook uitgevoerd met een extra wegingsfactor, waarmee
wordt gecorrigeerd voor de op Urk van Nederland afwijkende leeftijdsverdeling. Het gebruik van de extra
wegingsfactor levert echter niet wezenlijk andere resultaten op. Het algemene beeld bij deze extra correctie
is dat de verschuivingen ten gevolge van de weging voor de gestratificeerde steekproef enigszins wordt
afgezwakt, maar dat aangetroffen verschillen onveranderd blijven bestaan. Daarom is besloten de extra
weging niet in de tabellen op te nemen.
Gezien de genoemde beperkingen van een vergelijking tussen beide studies is het niet geheel zinvol de
verschillen statistisch te toetsen. Toch is dit in een aantal gevallen gedaan om enigszins richting te geven
aan de interpretatie van verschillen. Bij de keuze tussen wat wel en wat niet is getoetst, hebben pragmati-
sche argumenten een rol gespeeld. Zo moet er voor toetsing voldoende informatie beschikbaar zijn (ab-
solute aantallen, standaarddeviatie). Ook de inschatting van de mate van vergelijkbaarheid tussen ver-
schillende waarden heeft bij die keuze een rol gespeeld.

4.1 Zorggebruik van de Urker bevolking

In de vragenlijst zijn verschillende vragen opgenomen met betrekking tot het gebruik van
gezondheidszorgvoorzieningen en medicijnen. Omdat de vraagstelling op Urk bij verschillende vragen
afwijkt van die van de Nationale studie (andere tijdsduur), is voor vergelijking soms ‘uitgeweken’ naar
gegevens van de gezondheidsenquête van het CBS. Net als bij de Nationale studie zijn die gegevens aan
de hand van leeftijdsspecifieke cijfers gecorrigeerd, zodat een voor personen van 15 jaar en ouder
representatief cijfer ontstaat. Daar waar mogelijk zijn de verschillen op significantie getoetst.

4.1.1 Contacten huisarts en enige eerstelijnsvoorzieningen

Uit tabel 4-1 blijkt dat op Urk significant minder respondenten in het afgelopen jaar contact te hebben
gehad met de huisarts, vergeleken met de Nederlandse bevolking (CBS), 73,8% tegen 77,1%. Het aantal
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contacten per persoon is lager (3,3 versus 4,1) en het aantal contacten per persoon met contact is lager
(4,4 versus 5,4).

Tabel 4-1

Contacten met de huisarts in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS)

Urk Ned.

steekproef gecorrig totaal ≥ 15 jaar 1

% respondenten met contact * 75.6 73.8 75.5 77.1

aantal contacten per persoon 3.5 3.3 3.9 4.1

aantal contacten p. p. met contact 4.6 4.4 5.2 5.4
1 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd voor een totaal van de bevolking ≥ 15 jaar

* Toetsing gecorrigeerde percentages: X2=3.9 p< 0.05

In tabel 4-2 is het percentage respondenten met contact gesplitst naar leeftijd en geslacht. Vergelijking
met CBS bleek niet direct mogelijk, daarom hier alleen percentages voor Urk.

Tabel 4-2

Respondenten met contact met huisarts in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 65.3 81.6 74.6

25 t/m 44 jaar 70.1 74.5 72.6

45 t/m 64 jaar 75.3 76.2 75.8

65 jaar en ouder 73.8 84.9 80.3

totaal 1 69.2 77.6 73.8
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=6,1; p<0,05; leeftijd: X2=2,7 n.s.

In de tabel is te zien dat (significant) meer vrouwen dan mannen contact hebben gehad met de huisarts.
Dit komt overeen met het beeld dat landelijk wordt aangetroffen. Er wordt geen duidelijk verband met
leeftijd gevonden. Onder mannen wordt de huisarts het minst bezocht door de jongste leeftijdsgroep en
onder vrouwen is dat de leeftijdsgroep van 25-44 jaar. De mannen consumeren het meest in de
leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar en onder vrouwen ligt het aantal contacten het hoogst in de
leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.
Er zijn twee opvallende verschillen met het landelijk patroon. In de eerste plaats gaan op Urk mannen van
65 jaar en ouder niet vaker naar de huisarts dan de jongere leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar. Ten
tweede blijkt het percentage dat de huisarts heeft bezocht onder 16 tot en met 24-jarige vrouwen hoger te
liggen dan in de aangrenzende leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar; landelijk blijken deze
leeftijdsgroepen een ongeveer vergelijkbare consumptie te hebben.

In tabel 4-3 is het gemiddeld aantal contacten per respondent-met-contact op Urk weergegeven. Het blijkt
dat Urker vrouwen significant vaker contact met de huisarts hebben dan Urker mannen (5,5 versus 3,0).
Met uitzondering van de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar geldt dat voor alle leeftijdscategorieën.
Ook bij de factor leeftijd worden significante verschillen aangetroffen. Onder ouderen (≥ 65 jaar) is de
gemiddelde contactfrequentie het hoogst. Dit patroon komt in hoge mate overeen met het patroon in de
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CBS gezondheidsenquête. In het Nivel onderzoek, waar een periode van twee maanden wordt
aangehouden, is de contactfrequentie in alle categorieën van ongeveer vergelijkbaar niveau.

Tabel 4-3

Gemiddeld aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 12 maanden voor personen met contact,

naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 2.4 5.2 4.2

25 t/m 44 jaar 2.6 5.8 4.5

45 t/m 64 jaar 4.0 4.0 4.0

65 jaar en ouder 4.1 7.0 5.9

totaal 1 3.0 5.5 4.4
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht F=37.2; p<0.01; leeftijd: F=3.6; p<0.05

In tabel 4-4 is het gebruik van enige eerstelijnsvoorzieningen weergegeven. Het blijkt dat op Urk een
lager percentage gebruik maakt van algemeen maatschappelijk werk, logopedie, diëtist of gezinszorg. Er
bestaan duidelijke verschillen met de Nationale studie.

Tabel 4-4

Respondenten met contact met overige eerstelijnsvoorzieningen in de afgelopen 12 maanden.

Urk en Nederland (Nat. studie populatie). (%)

Urk Ned.

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

Algemeen Maatschappelijk Werk 2.1 2.0 2.3 2.5

Logopedie 0.6 0.6 1.3 1.3

Diëtist 2.4 1.2 2.2 2.1

Gezinszorg 2.2 1.3 2.0 2.0

4.1.2 Contacten specialist

Uit tabel 4-5 blijkt dat op Urk 26,9% van de bevolking in het afgelopen jaar contact met een specialist heeft
gehad. Landelijk is dat 39,7% van de bevolking. Dit verschil is significant. Ook het gemiddeld aantal
contacten per persoon is lager (1,0 Urk versus 1,9 landelijk), evenals het gemiddeld aantal contacten per
patiënt met contact met de specialist (3,9 Urk versus 4,8 landelijk).



hoofdstuk 4: bevolking 81

Tabel 4-5

Contacten met de specialist in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS)

Urk 1 Ned.

steekproef gecorrig totaal ≥ 15  jaar2

% respondenten met contact * 30.0 26.9 38.5 39.7

aantal contacten per persoon 1.1 1.0 1.8 1.9

aantal contacten p. p. met contact 3.9 3.9 4.6 4.8
1 Het percentage missende waarden op de vraag naar specialistenbezoek is op Urk 26.8%. Deze zijn buiten beschouwing

gelaten bij de berekening van de vermelde cijfers
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd zodat het totaal van de bevolking  ≥ 15  jaar

is verkregen

* toetsing percentages: X2=33.0, p<0.001

In tabel 4-6 is het percentage van de Urker bevolking dat contact heeft gehad met een specialist verdeeld
naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-6

Respondenten met contact met specialist in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 28.1 30.5 29.9

25 t/m 44 jaar 19.4 23.1 22.1

45 t/m 64 jaar 31.4 29.4 30.0

65 jaar en ouder 43.2 36.9 38.8

totaal 1 25.2 27.7 26.9
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.3, n.s.; leeftijd: X2=8.6, p<0.05

Er wordt hierbij geen groot verschil tussen mannen en vrouwen aangetroffen, maar door de hoge non-
respons op deze vraag onder mannen is het specialistenbezoek niet goed vergelijkbaar. Anderzijds is de kans
groot dat bij de non-responders geen contact met de specialist is geweest. Uit landelijke cijfers blijkt dat
vrouwen iets vaker de specialist bezoeken dan mannen; verder wordt landelijk een positief verband met de
leeftijd gevonden. Ook op Urk blijkt het percentage (significant) naar leeftijd te verschillen, maar op Urk
loopt het percentage niet geheel op van jong naar oud. Het is het  laagste in de leeftijdsgroep van 25 tot en
met 44 jaar. Het percentage in de jongste leeftijdsgroep (29,9%) komt ruwweg overeen met het percentage in
Nederland (CBS).

In tabel 4-7 is het gemiddelde aantal contacten per persoon-met-contact gepresenteerd. Het blijkt dat op Urk
geen significante verschillen in contactfrequentie naar leeftijd en geslacht worden gevonden.
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Tabel 4-7

Gemiddeld aantal contacten met de specialist in de afgelopen 12 maanden voor personen met contact,

naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 4.3 3.3 3.6

25 t/m 44 jaar 3.7 4.4 4.2

45 t/m 64 jaar 4.9 2.8 3.4

65 jaar en ouder 2.5 5.0 4.1

totaal 1 3.9 3.9 3.9
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht F=0.0, n.s.; leeftijd: F=0.3, n.s.

Samenvattend kan worden gesteld dat minder Urkers naar de specialist gaan en als ze gaan dan gaan ze
minder vaak. Maar bij de groep Urkers jonger dan 25 jaar is het percentage dat de specialist bezoek ruwweg
gelijk aan het landelijke percentage (CBS) .

4.1.3 Ziekenhuisopname

Het percentage van de bevolking dat in een bepaalde periode opgenomen is geweest in het ziekenhuis geldt
als een van de indicatoren van zorggebruik.

Tabel 4-8

Respondenten met ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 1 8.1 6.6

CBS 6.3 6.82

Nationale studie 7.9 8.23

1 Het percentage missende waarden op de vraag naar ziekenhuisopname is op Urk 31.4%. Deze zijn buiten beschouwing gelaten bij de

berekening van de vermelde cijfers
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd, zodat een totaal voor de bevolking  ≥ 15 jaar is verkregen
3 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=0.0, n.s.; Urk-Nationale studie X2=1.9, n.s.

Uit de tabel blijkt dat in het jaar voorafgaand aan de afname van de vragenlijst 6,6% van de Urker bevolking
opgenomen geweest is in een ziekenhuis. Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers (CBS en Nationale
studie).

Uit tabel 4-9 blijkt dat het percentage personen met ziekenhuisopname(n) op Urk niet significant gerelateerd
is aan leeftijd of geslacht. Het percentage is het hoogste in de oudste leeftijdsgroep en het laagste in de
leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar. Opvallend is dat hier, net als bij het aantal contacten met een
specialist, geen sprake is van een met de leeftijd oplopend percentage. Dit in tegenstelling tot de landelijke
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cijfers (CBS en Nivel). Op Urk komen in de jongste leeftijdsgroep relatief veel ziekenhuisopnamen voor,
maar het verschil met elders is niet significant.

Tabel 4-9

Respondenten met ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 10.0 8.5 8.9

25 t/m 44 jaar 2.9 4.2 3.8

45 t/m 64 jaar 8.8 6.3 7.1

65 jaar en ouder 9.1 15.0 13.3

totaal 1 5.5 6.8 6.5
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.3, n.s.; leeftijd: X2=7.5, n.s.

4.1.4 Contacten met alternatieve genezers

Een ander aspect van het zorggebruik is het aantal contacten met een alternatieve genezer. Aan de
respondenten is een lijst met alternatieve genezers voorgelegd. In tabel 4-10 is het percentage respondenten
dat aangeeft contact te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden weergegeven. Bijna 6 procent van de
Urkers heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een alternatieve genezer. Dit percentage verschilt
niet significant van landelijke cijfers.

Tabel 4-10

Respondenten met contact met een alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 6.1 5.9

CBS 5.9 6.31

Nationale studie 7.5 7.92

1 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd voor een totaal van de bevolking ≥ 15 jaar
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

 Toetsing: Urk-CBS X2=0.1, n.s.; Urk-Nationale studie X2=3.2, n.s.

Uit tabel 4-11 blijkt dat de homeopaat het meest frequent wordt geraadpleegd, gevolgd door de manueel
therapeut. Men maakt geen gebruik van de acupuncturist en magnetiseur.
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Tabel 4-11

Respondenten met contact met alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

Urk en Nederland (Nat. studie1) (%)

Urk Ned.

homeopaat 2.7 2.3

acupuncturist 0.0 0.7

natuurgenezer 0.2 0.5

magnetiseur 0.0 1.6

antroposofisch arts 0.5 0.1

manueel therapeut 2.4 1.2

gebedsgenezer 0.5 0.3

andere alternatieve genezer 0.7 0.8
1In de tabel worden alleen de gecorrigeerde percentages weergegeven. In het percentage van de Nationale studie zijn echter ook kinderen

jonger dan 15 jaar betrokken.

Uit tabel 4-12 blijkt dat het percentage respondenten met contact met alternatieve genezers onder beide
geslachten en in alle leeftijdsgroepen na correctie van min of meer vergelijkbaar niveau is. Het percentage
met contact is bij mannen jonger dan 25 jaar en bij mannen van 65 jaar en ouder lager dan bij vrouwen in
diezelfde leeftijdscategorieën; bij mannen van 25 t/m 44 jaar is het percentage met contact juist hoger dan bij
vrouwen in die leeftijdscategorie. Het percentage in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar ligt bij vrouwen iets
hoger.

Tabel 4-12

Respondenten met contact met alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 4.1 7.5 6.0

25 t/m 44 jaar 6.7 4.9 5.6

45 t/m 64 jaar 7.6 8.2 7.9

65 jaar en ouder 3.2 6.2 5.9

totaal1 5.4 6.2 5.9
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.2, n.s.; leeftijd: X2=1.3, n.s.

Landelijk blijkt het percentage met contact onder vrouwen significant hoger te liggen, maar op Urk is er
geen significante samenhang met geslacht en met leeftijd.

4.1.5 Medicijngebruik

Een laatste belangrijk aspect van zorggebruik betreft het gebruik van medicijnen, zowel op recept als zonder
recept. Op Urk is gevraagd of een arts in de afgelopen vier weken medicijnen heeft voorgeschreven. In het
Nivel onderzoek en de CBS gezondheidsenquete is dezelfde vraag gesteld, waarbij echter een periode van 14
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dagen is aangehouden. Ook wat betreft het gebruik van niet voorgeschreven medicijnen bestaat dit verschil
in periode. Hierdoor zijn de gegevens niet goed vergelijkbaar.

Tabel 4-13

Respondenten met medicijngebruik, Urk en Nederland (CBS en Nat.studie). (%)

steekproef gecorrigeerd

Voorgeschreven 1

   Urk 36.5 33.5

   CBS 13.2 14.12

   Nationale studie 13.9 14.13

Niet voorgeschreven medicijnen 4

   Urk 37.3 37.9

   CBS 24.0 26.0

   Nationale studie 23.1 24.0
1  Op Urk is gevraagd of er de afgelopen 4 weken door een arts medicijnen zijn voorgeschreven, terwijl bij het CBS en de Nationale studie is

gevraagd naar voorgeschreven medicijnen in de afgelopen 2 weken
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd, zodat een totaal voor de bevolking ≥ 15 jaar is verkregen
3 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.
4 Op Urk is gevraagd naar het gebruik in de afgelopen 4 weken, terwijl bij het CBS en de Nationale studie is gevraagd naar het gebruik in de

afgelopen 2 weken

Op Urk gebruikt 33,5% van de bevolking in 4 weken voorgeschreven medicijnen, landelijk gebruikt 14,1%
in 2 weken voorgeschreven medicijnen. Ervan uitgaande dat in de daarop volgende 14 dagen het percentage
opnieuw 14,1% bedraagt en een gedeelte van de respondenten in beide periodes van 14 dagen een
voorschrift krijgt, bedraagt het percentage in een maand landelijk nooit meer dan 28,2%. Dit kan erop duiden
dat er op Urk meer medicijnen worden voorgeschreven.
Bijna 38% van de Urker bevolking gebruikt in 4 weken medicijnen, die niet op voorschrift zijn verkregen,
landelijk is dit 25% in 14 dagen.

In tabel 4-14 en 4-15 is het medicijngebruik opgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Het blijkt dat op Urk het gebruik van medicijnen op voorschrift sterk toeneemt met de leeftijd en dat deze
medicijnen vaker worden gebruikt door vrouwen. Dit beeld wordt ook landelijk aangetroffen.

Tabel 4-14

Respondenten met voorgeschreven medicijnen in afgelopen 4 weken, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 14.1 22.9 19.2

25 t/m 44 jaar 21.9 27.5 25.1

45 t/m 64 jaar 39.0 37.6 28.3

65 jaar en ouder 61.3 71.6 67.3

totaal 1 26.4 32.9 30.0
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=3.3 n.s.; leeftijd: X2=93.1 p<0.001



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk86

Tabel 4-15

Respondenten die niet-op-recept-verkregen medicijnen hebben gebruikt in de afgelopen 4 weken, naar leeftijd en geslacht,

Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 39.5 47.4 43.9

25 t/m 44 jaar 35.5 39.2 37.6

45 t/m 64 jaar 33.7 36.8 35.3

65 jaar en ouder 31.3 32.2 31.8

totaal 1 36.4 40.8 38.8
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=5.5 n.s.; leeftijd: X2=1.4 n.s.

Niet op voorschrift verkregen medicijnen worden op Urk eveneens het meest gebruikt door vrouwen. Wat
leeftijd betreft komt dit echter het meest voor in de jongste leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar. In het
Nivel onderzoek ligt het zwaartepunt bij de leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar.
Ondanks het feit dat de vragen naar het medicijngebruik niet goed vergelijkbaar zijn, lijkt het erop dat op
Urk meer medicijnen worden voorgeschreven.

4.1.6 Samenvattend: zorggebruik in de Urker bevolking

In dit hoofdstuk is de mate waarin op Urk gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg beschreven. Voor
zover mogelijk zijn de gegevens vergeleken met de gegevens van de CBS gezondheidsenquête of de
Nationale studie.
In figuur 4-1 worden verschillende aspecten grafisch weergegeven

Figuur 4-1  Zorggebruik Urk vergeleken met Nederland (CBS)
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Ter vergelijking worden de cijfers van het CBS gepresenteerd. De contacten met de overige eerstelijns
voorzieningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat vergelijking met CBS niet mogelijk is.
Achtereenvolgens worden percentages vermeld van respondenten die in het afgelopen jaar contact hebben
gehad met de huisarts, met de specialist, in het ziekenhuis zijn opgenomen, een alternatieve genezer hebben
bezocht, en gedurende 4 weken medicijnen kregen voorgeschreven.

De gegevens van het CBS bij medicijngebruik zijn niet goed vergelijkbaar (14 dagen in plaats van 4 weken).
Om het medicijngebruik toch enigszins vergelijkbaar te maken is het bij het CBS gevonden percentage met 2
vermenigvuldigd. Hoger dan dit percentage zal het medicijngebruik in de CBS populatie niet liggen.

In figuur 4-1 is te zien dat op Urk iets minder gebruik wordt gemaakt van de huisarts en aanzienlijk minder
van de specialist dan elders in Nederland. Het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal contacten met
alternatieve genezers liggen op een ongeveer vergelijkbaar niveau. Het percentage dat medicijnen krijgt
voorgeschreven ligt op Urk echter (iets) hoger dan landelijk.

De lagere consumptie wat betreft huisarts en specialist blijkt echter niet in alle leeftijdsgroepen te bestaan.
De jongste leeftijdsgroep (15 t/m 24 jaar) wijkt enigszins af en kent een met Nederland vergelijkbaar
consumptieniveau.

4.2 De gezondheidstoestand van de Urker bevolking

4.2.1 Inschatting eigen gezondheid

De respondenten is gevraagd aan te geven hoe hun gezondheid is. Ook is de vergelijking met gegevens
van de gezondheidsenquête van het CBS getrokken. In tabel 4-16 is de procentuele verdeling per
antwoordcategorie weergegeven.

Tabel 4-16.

Inschatting eigen gezondheid; respondenten Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

Urk CBS Nat.st.1

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd

zeer goed 16 20 28 34 36

goed 54 55 54 51 49

gaat wel 19 16 12 13 12

soms goed, soms slecht 11 8 5 , ,

slecht 1 1 2 2 2

weet niet , , , 1 1
1 Nationale studie: bij 'gaat wel' is gevraagd: 'niet goed en niet slecht', bij 'slecht' is gevraagd: 'slecht of heel slecht'

Het merendeel van de Urker bevolking schat de eigen gezondheid als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ in (75%). In
vergelijking met de referentiegegevens kiezen op Urk minder mensen voor de categorie ‘zeer goed’. In



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk88

tabel 4-17 zijn de antwoordcategorieën ‘goed’ en ‘zeer goed’ samengevoegd en is het percentage
respondenten dat de gezondheid dusdanig inschat, gepresenteerd naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-17.

Inschatting eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer (heel) goed’; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw

Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 83 93 76 91

25 t/m 44 jaar 86 90 76 89

45 t/m 64 jaar 66 73 68 75

65 jaar en ouder 55 67 39 67

Totaal1 78 83 73 82
1 Het totaal Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, gebaseerd op leeftijd vanaf 15 jaar

Op Urk beschouwen relatief minder respondenten zich als gezond of zeer gezond. Dit geldt voor alle
leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen. De verschillen zijn het grootst onder vrouwen en
onder 65 plussers. Ten opzichte van de Nationale studie blijken op Urk vooral weinig vrouwen van 65 jaar
en ouder zich gezond of zeer gezond te voelen.

4.2.2 Acute klachten

Aan de Urkers in de steekproef is een lijst met een aantal veel voorkomende klachten voorgelegd. Deze
lijst is gelijk aan de lijst uit de Nationale studie. In de cijfers van de Nationale studie zijn ook de
respondenten jonger dan 15 jaar betrokken. De meeste klachten komen minder vaak voor onder kinderen,
zodat de percentages uit de Nationale studie voor respondenten ouder dan 15 jaar iets hoger liggen. Bij
klachten die erg weinig onder kinderen voorkomen bedraagt dit verschil ongeveer twee procent.
Verschillen tussen beide onderzoeken die veel groter zijn dan twee procent kunnen dus pas als wezenlijk
worden beschouwd. De klachten zijn in de tabel geordend op basis van de (gecorrigeerde) prevalentie op
Urk.

Tabel 4-18

Respondenten met acute klachten in de afgelopen 14 dagen, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

hoofdpijn 40.3 44.0 28.8 28.3 15.7

moeheid 38.3 40.0 28.2 29.0 11.0

hoesten 23.7 24.7 20.6 21.0 3.7

verstopte neus 21.9 24.0 20.0 21.1 2.9

rugklachten 22.3 22.3 15.8 15.4 6.9

nek-/ schouderklachten 22.9 21.9 13.4 13.7 8.2

nervositeit 20.8 19.0 17.4 19.0 0.0

snel opgewonden zijn 17.9 17.9 15.1 15.5 2.4

duizeligheid 18.1 17.1 9.7 9.7 7.4



hoofdstuk 4: bevolking 89

Vervolg tabel 4-18 Urk Ned. verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

slapeloosheid 19.2 15.1 14.7 15.6 -0.5

lusteloosheid 14.4 15.0 11.0 11.6 3.4

keelpijn 12.3 14.2 11.8 12.1 2.1

buikkrampen 12.0 14.0 7.6 7.6 6.4

klachten aan been/ voet/ tenen 17.1 13.5 12.8 13.1 0.4

klachten aan arm/ hand/ vinger 14.3 12.0 9.6 9.4 2.6

maagzuur 12.7 12.1 5.9 5.6 6.5

overmatig transpireren 12.1 11.4 10.0 9.9 1.5

misselijkheid 10.2 10.6 6.0 6.0 4.6

klachten over de stoelgang 10.7 10.6 6.6 6.6 4.0

gewichtstoename 10.5 10.5 5.2 5.3 5.2

oorsuizen 10.7 10.4 5.6 5.6 4.8

voor vrouwen: menstruatieklachten 7.9 9.9 4.3 4.3 5.6

agressief gevoel 9.7 9.8 6.8 7.4 2.4

pijn/ beklemd gevoel op de borst 10.9 9.5 6.8 6.7 2.8

slecht horen/ verstopte oren 10.6 9.1 9.1 8.8 0.3

hartkloppingen 9.5 8.6 5.2 5.5 3.1

maagpijn 7.3 7.3 4.8 4.7 2.6

benauwdheid/ ademhaling 6.9 6.6 7.5 8.1 -1.5

heupklachten 7.8 5.6 4.7 4.4 1.2

dikke enkels 8.9 5.5 4.3 4.3 1.2

braken 4.0 4.6 3.1 2.9 1.7

tandpijn 4.5 4.6 3.6 3.6 1.0

geen controle over de blaas 5.5 4.5 2.7 2.7 1.8

koorts 4.5 4.5 5.3 5.6 -1.1

oorpijn 4.0 3.9 4.6 4.6 -0.7

gezinsproblemen 3.2 3.7 2.4 2.7 1.0

problemen op het werk 3.2 3.7 2.7 2.9 0.8

branderig gevoel bij het plassen 4.0 3.2 1.8 1.7 1.5

neusbloeding 2.5 2.9 2.6 2.5 0.4

eetstoornissen 3.5 2.4 2.5 2.6 -0.2

anticonceptieproblemen 1 1.7 2.4 0.5 0.5 1.9

andere klachten 2 13.4 11.7 1.1 1.3 10.4
1 bij klachten die alleen bij vrouwen voorkomen, is de hele populatie (inclusief mannen) als population at risk genomen, net als bij de Nationale

studie.
2 het antwoordpatroon bij het item 'andere klachten' is dusdanig dat vergelijking met het Nationale studie op dit item niet valide lijkt.

De rangorde op Urk is grotendeels gelijk aan die in de Nationale studie. Op Urk heeft men vooral3 meer
hoofdpijn, moeheid, maar ook meer rug-/nek-/schouderklachten, duizeligheid, buikkrampen, maagzuur,
overgewicht en menstruatieklachten.

                                                                
3 De opsomming is beperkt tot de klachten waarbij het percentage 5 of meer verschilt
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Men heeft iets minder vaak last van slapeloosheid, benauwdheid of klachten ademhaling, koorts en
oorpijn.
Het algehele beeld is dat de meeste klachten relatief vaak worden gemeld. Verder wordt uitermate vaak
melding gemaakt van klachten die niet op de lijst voorkomen. Mogelijk heeft de bevolking dit item anders
geïnterpreteerd? Waarschijnlijk is dit item op Urk niet valide en is vergelijking met de Nationale studie
niet zinvol.

De acute klachten zijn vervolgens per respondent bij elkaar opgeteld, zodat een somscore is ontstaan. De
categorie ‘overige klachten’ is buiten beschouwing gelaten. In tabel 4-19 is de frequentieverdeling
weergegeven van het aantal gerapporteerde klachten in een periode van 14 dagen.

Tabel 4-19

Aantal acute klachten per respondent; respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk (n=697) Ned. (n=13014)

Steekproef gecorrigeerd steekproef Gecorrigeerd

geen klachten 9.6% 9.5% 22.3% 21.8%

1 klacht 10.0% 10.5% 15.8% 16.8%

2 klachten 12.1% 11.3% 12.2% 11.9%

3 klachten 11.0% 11.8% 10.7% 10.8%

4 klachten 11.2% 11.2% 8.4% 8.5%

5 klachten 9.9% 10.4% 6.5% 6.3%

6 klachten 7.6% 6.8% 5.4% 5.4%

7 klachten 6.6% 7.4% 4.0% 4.1%

8 klachten 4.2% 4.1% 3.2% 3.3%

9 klachten 3.2% 3.4% 2.5% 2.5%

10 klachten 4.2% 4.1% 2.0% 2.1%

11 klachten 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%

12 klachten 2.0% 1.9% 1.1% 1.3%

13 klachten 1.1% 1.2% 0.9% 0.9%

14 klachten 1.1% 1.0% 0.7% 0.7%

15 klachten 1.6% 1.3% 0.7% 0.7%

>15 klachten 3.3% 3.0% 2.1% 2.2%

gemiddelde 5.12 5.02 3.62 3.67

standaarddeviatie 4.39 4.22 3.83 3.87

scheefheid 1.41 1.35 1.39 1.38

vergelijking gecorrigeerde gemiddelden:  z=7,00; p<0,0001,  gemiddeld aantal klachten Nationale studie ≥ 15 jaar: 4,00

Op Urk rapporteren minder mensen geen klachten en minder mensen slechts één klacht in een periode van
14 dagen. Meer personen op Urk blijken meerdere klachten te hebben: gemiddeld 5.02 klachten in 14 dagen,
bij de Nationale studie 3.67. Ook bij vergelijking met de populatie ≥ 15 jaar uit de Nationale studie
(gemiddeld aantal klachten 4.00) is het verschil significant.
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In tabel 4-20 is het percentage respondenten met een of meer klachten vermeld. Het blijkt dat op Urk het
percentage respondenten met klachten in alle leeftijdscategorieën en bij beide geslachten hoger is. Het
verschil is het grootst bij mannen.

Tabel 4-20

Respondenten met een of meer klachten, naar leeftijd en geslacht, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw totaal

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 85.5 75.7 94.0 86.6 90.3 81.3

25 t/m 44 jaar 89.7 74.2 92.3 84.0 91.2 79.1

45 t/m 64 jaar 89.7 78.1 89.0 84.8 89.3 81.4

65 jaar en ouder 88.1 76.5 92.6 84.1 90.7 80.9

Totaal 1 88.1 75.8 92.2 84.4 90.4 80.4
1Totaal Urk is het gecorrigeerde totaal, totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Uit tabel 4-21 blijkt dat het gemiddeld aantal klachten bij patiënten met klachten op Urk hoger in dan in de
Nationale studie populatie: 5,02 tegen 4,00. Onder vrouwen is het verschil iets groter dan onder mannen, net
als onder personen jonger dan 45 jaar. Het grootste verschil is te vinden bij vrouwen van 25 tot 45 jaar.

Tabel 4-21

Gemiddeld aantal klachten per respondent; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie)

man vrouw totaal

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 3.64 2.82 5.85 4.56 4.90 3.72

25 t/m 44 jaar 3.88 2.98 5.98 4.40 5.08 3.69

45 t/m 64 jaar 4.78 3.74 5.18 5.12 4.98 4.41

65 jaar en ouder 4.16 3.59 5.68 5.18 5.57 4.50

Totaal 1 4.00 3.23 5.85 4.73 5.02 4.00
1Totaal Urk is het gecorrigeerde totaal, totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Samenvattend kan worden gesteld dat er op Urk meer klachten worden gerapporteerd dan in de
referentiegroep. Dit uit zich in het vaker voorkomen van meer dan tenminste één of meer klachten, waarbij
het verschil groter is onder mannen, en een hoger gemiddeld aantal klachten met een groter verschil onder
vrouwen.
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4.2.3 Chronische aandoeningen

De lijst ‘chronische aandoeningen’ in dit onderzoek wijkt af van de lijst van de Nationale studie. Vier
aandoeningen komen wel voor op de Urker lijst maar niet op de Nivellijst, drie aandoeningen staan wel op
de Nivellijst maar niet op de Urker lijst. Vergelijking is daarom vooral  zinvol per aandoening. Somscores
zijn niet goed vergelijkbaar, maar omdat de aandoeningen waarop de lijsten verschillen, niet vaak
voorkomen, kunnen somscores wel indicatief zijn voor het bestaan van verschillen tussen beide populaties.
De opbouw van de tabel (4-22) is analoog aan tabel 4-18. Ook de opmerkingen bij de vergelijkbaarheid zijn
analoog.

Tabel 4-22

Respondenten met chronische aandoeningen, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. 1 verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

gespannenheid 26.6 25.5 0.4 0.3 25.2

spataderen 16.1 15.8 6.8 6.5 9.3

aambeien 12.3 12.4 7.4 6.8 5.6

migraine of ernstige hoofdpijn 9.4 9.4 8.9 8.4 1.0

langdurige rugklachten 10.1 8.5 12.2 11.9 -3.4

hoge bloeddruk 11.7 8.4 7.4 7.4 1.0

slecht gehoor 9.9 7.8 0.4 0.4 7.4

chron. menstruatiekl./ menopauze 6.6 7.7 2.8 2.7 5.0

chronische huidziekte of eczeem 7.6 6.4 5.9 6.1 0.3

hooikoorts 5.3 6.3 4.6 4.9 1.4

hartklachten 7.2 4.8 4.7 5.0 -0.2

astma 3.6 3.9 2.1 2.3 1.6

suikerziekte/ diabetes 5.5 3.1 1.8 1.8 1.3

chronische bronchitis 3.5 2.9 5.6 5.8 -2.9

chronische maagkwaal 3.3 2.8 3.5 3.5 -0.7

chronisch reuma 3.6 2.3 2.9 3.2 -0.9

ernstige gevolgen van een ongeval 2.4 2.2 2.4 2.4 -0.2

galblaas- en leverziekten 2.0 1.4 1.1 1.9 -0.5

chronische nierziekte/ nierstenen 1.4 1.2 1.4 1.4 -0.2

schildklierafwijking 1.6 1.2 1.1 1.1 0.1

prostaatklachten 2.2 1.2 0.9 0.9 0.3

open been 1.3 1.1 0.2 0.2 0.9

aderverkalking 1.4 1.1 0.5 0.7 0.4

gezwelvorming/ kanker/ leukemie 1.3 1.1 0.9 0.8 0.3

aandoeningen zenuwstelsel 1.3 1.1 1.2 1.2 -0.1

vocht achter de longen 1.7 0.9 0.5 0.5 0.4

handicap door erfelijke afwijking 1.0 0.8 0.5 0.5 0.3
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Tabel 4-22, vervolg Urk Ned. 1 verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

gevolgen beroerte 2 1.4 0.8 . . .

ernstige darmstoornissen 2 2.7 2.4 . . .

chronische blaasontsteking 2 2.3 1.9 . . .

depressiviteit 2 6.3 6.1 . . .

klachten aan gewrichten 3 . . 0.8 0.7 .

allergische afwijkingen3 . . 0.4 0.4 .

oogklachten 3 . . 0.3 0.4 .

anders 4 88.8 89.4 . . .
1. In de Nationale studie ook 0-14 jarigen. De meeste chronische aandoeningen komen in deze leeftijdsgroep verhoudingsgewijs  minder voor

waardoor de prevalentie schattingen voor respondenten van 15 jaar of ouder in de Nationale studie iets hoger komen te liggen. Bijvoorbeeld bij

spataderen valt de prevalentie onder respondenten van 15 jaar of ouder ongeveer 2% hoger uit dan in de tabel is weergegeven.
2. Deze klachten komen niet voor in de vragenlijst van de Nationale studie. Dus niet vergelijkbaar.
3. Deze klachten komen niet voor in de vragenlijst van Urk, maar wel bij die van de Nationale studie. Dus niet vergelijkbaar.
4. Relatief veel respondenten geven aan nog andere aandoeningen te hebben. Validiteit van dit item mag worden betwijfeld.

Het blijkt dat Urk een ander prevalentiepatroon van chronische aandoeningen kent dan Nederland. De
aandoeningen van de top drie op Urk, gespannenheid, spataderen en aambeien, komen niet voor in de top
drie van Nederland. Deze drie aandoeningen met prevalenties van respectievelijk 25,5%, 15,8% en 12,4%
komen aanzienlijk vaker voor op Urk. Meer dan een kwart van de Urker bevolking heeft langdurig te
maken met gespannenheid, terwijl dit in Nederland nauwelijks voorkomt. De top drie uit de Nationale
studie (langdurige rugklachten, migraine of ernstige hoofdpijn, hoge bloeddruk) komt op Urk op plaats
vier tot en met zes en de prevalentie van die aandoeningen ontloopt elkaar niet zoveel. Opmerkelijk is dat
langdurige rugklachten minder vaak voorkomen op Urk, terwijl rugklachten als acute klacht (kortdurend)
juist vaker voorkomt (zie vorige paragraaf). Andere aandoeningen die relatief vaker voorkomen op Urk
zijn een slecht gehoor en chronische menstruatieklachten. Chronische bronchitis komt iets minder vaak
voor. De overige aandoeningen kennen min of meer vergelijkbare prevalenties.

Het aantal chronische aandoeningen is vervolgens gesommeerd. In tabel 4-23 is de frequentieverdeling van
deze somscore weergegeven.

Tabel 4-23

Aantal chronische aandoeningen per respondent; respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk (n=697) Ned. (n=13014)

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

geen aandoeningen 29.4% 33.9% 50.2% 50.5%

1 aandoening 27.7% 28.4% 26.4% 26.1%

2 aandoeningen 16.2% 15.0% 13.0% 12.9%

3 aandoeningen 11.0% 9.4% 5.7% 5.7%

4 aandoeningen 7.5% 7.0% 2.6% 2.6%

5 aandoeningen 3.7% 2.8% 1.1% 1.1%

6 aandoeningen 2.4% 2.1% 0.5% 0.5%

7 aandoeningen 1.0% 0.8% 0.3% 0.3%
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Tabel 4-23, vervolg Urk (n=697) Ned. (n=13014)

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

8 aandoeningen 0.4% 0.2% 0.2% 0.2%

9 aandoeningen 0.4% 0.2% 0.0% 0.0%

10 aandoeningen 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

>10 aandoeningen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

gemiddelde 1.72 1.52 0.92 0.92

standaarddeviatie 1.78 1.69 1.27 1.28

scheefheid 1.35 1.44 1.98 2.00

vergelijking gecorrigeerde gemiddelden:  z=5,51; p<0,0001

gemiddeld aantal aandoeningen Nederland  ≥ 15 jaar: 1,07

Het blijkt dat op Urk ongeveer een derde van de bevolking geen chronische aandoening heeft, terwijl dit in
de Nationale studie iets meer dan de helft betreft. Op Urk hebben meer mensen meer dan één aandoening:
gemiddeld 1,52 tegen 0,92 in de Nationale studie. Dit verschil is significant, evenals het verschil bij
vergelijking tussen Urk en Nivel respondenten ≥ 15 jaar (1,07 chronische aandoening).

In tabel 4-24 worden de percentages respondenten weergegeven met één of meer chronische aandoeningen,
onderverdeeld naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-24

Respondenten met een of meer chronische aandoeningen, naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw Totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 39.5 33.5 66.7 41.1 54.5 37.4

25 t/m 44 jaar 48.7 44.2 72.1 55.7 62.1 50.0

45 t/m 64 jaar 80.5 65.2 86.8 70.6 83.7 67.9

65 jaar en ouder 76.1 72.7 88.3 77.7 83.2 75.5

totaal 55.3 51.5 74.8 59.7 66.1 55.7
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Uit de tabel blijkt dat op Urk 66% van de volwassen bevolking een chronische aandoening heeft. Dit
percentage ligt ruim 10% boven het landelijke cijfer. Onder respondenten ouder dan 45 jaar ligt op Urk het
percentage dat aangeeft een chronische aandoening te hebben, boven de 80%, tegen 68% landelijk. Zowel
onder mannen als vrouwen en in alle leeftijdscategorieën zijn er op Urk meer respondenten die aangeven
tenminste één chronische aandoening te hebben. Deze verschillen zijn het grootst onder vrouwen en onder
respondenten jonger dan 65 jaar. Onder mannen is het verschil het grootste in de leeftijdsgroep van 45 tot en
met 64 jaar.

In tabel 4-25 is het gemiddelde aantal gerapporteerde chronische aandoeningen weergegeven, opgesplitst
naar leeftijd en geslacht.
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Tabel 4-25

Gemiddeld aantal chronische aandoeningen per respondent; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie)

man vrouw Totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 0.71 0.46 1.28 0.59 1.03 0.53

25 t/m 44 jaar 0.97 0.70 1.60 0.96 1.53 0.83

45 t/m 64 jaar 2.01 1.30 2.24 1.60 1.85 1.45

65 jaar en ouder 1.90 1.65 2.88 1.87 2.04 1.78

totaal 1.20 0.94 1.78 1.18 1.52 1.07
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Deze tabel geeft een met tabel 4-24 vergelijkbaar beeld. Op Urk worden meer chronische aandoeningen
gepresenteerd. Dit geldt voor alle leeftijden en beide geslachten.

De analyse van de vragenlijst gericht op chronische aandoeningen laat zien dat op Urk meer chronische
aandoeningen worden gepresenteerd. Bovendien blijkt de aard van de voorkomende aandoeningen nogal te
verschillen. Op Urk wordt aanzienlijk vaker melding gemaakt van langdurige gespannenheid. Daarnaast
blijken spataderen, aambeien, een slecht gehoor en chronische menstruatieklachten vaker voor te komen.

4.2.4 Geestelijke gezondheid (GHQ)

Om de kans op psychiatrische aandoeningen op te sporen, kan gebruik gemaakt worden van de General
Health Questionnaire (GHQ).
De GHQ bestaat in totaal uit 30 items, maar er is ook een kortere 12-item versie in zwang. In de
Nationale studie is de volledige GHQ afgenomen, terwijl op Urk de korte versie is gebruikt. Hierdoor zijn
slechts 12 items vergelijkbaar (tabel 4-26). In het Nivel onderzoek is de GHQ in tegenstelling tot de
andere gezondheidsindicatoren alleen afgenomen onder respondenten ouder dan 15 jaar. In de tabel is per
item die antwoordcategorie opgenomen die wijst op een verhoogde kans op een psychiatrische ziekte.

De belangrijkste klacht op geestelijk gebied is dat men ‘het gevoel heeft voortdurend onder druk te staan’
(20,1% van de Urkers, tegen 15,6% landelijk). Op Urk is men ook vaker neerslachtig (15,9% tegen 9,5%
landelijk) en heeft men vaker ‘het gevoel minder in staat te zijn beslissingen te nemen’ (6,4% tegen 2,9%
landelijk).
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Tabel 4-26

De General Health Questionnaire items, respondenten Urk1 en Nederland (Nat. studie2) (%)

Urk Ned. veschil

Gedurende de afgelopen 4 weken: steekprf gecorrig. steekprf gecorrig

minder dan gewoonlijk het gevoel gehad zinvol bezig 7.4 5.5 6.5 6.8 -1.3

meer d.g.3 het gevoel gehad voortdurend onder druk 17.8 20.1 14.8 15.6 4.5

meer d.g. het gevoel gehad moeilijkh. niet de baas 10.3 9.9 7.3 7.6 2.3

meer d.g. door zorgen slaap te kort te gekomen 9.1 8.6 7.2 7.9 0.7

minder d.g. plezier gehad in dagelijkse bezigheden 9.6 8.3 7.1 7.6 0.7

minder d.g. in staat geweest probl. onder ogen te zien 4.5 3.5 2.9 2.9 0.6

meer d.g. het vertrouwen in zichzelf kwijtgeraakt 5.5 5.4 3.8 4.3 1.1

minder d.g. kunnen concentreren op bezigheden 7.6 6.3 6.8 7.2 -0.9

minder d.g. in staat beslissingen te nemen 6.2 6.4 2.8 2.9 3.5

meer d.g. ongelukkig of neerslachtig gevoeld 13.4 15.9 8.8 9.5 6.4

meer d.g. zichzelf als waardeloos iemand beschouwd 3.5 3.2 2.5 2.9 0.3

minder d.g. alles bij elkaar gelukkig gevoeld 7.3 6.8 5.1 5.4 1.4
1 Op Urk is  de verkorte versie van de GHQ (12 items) afgenomen, in de Nationale studie alle 30 items.
2 In de Nationale studie is de GHQ alleen afgenomen onder respondenten  ≥ 15 jaar
3  Afkorting d.g. = dan gewoonlijk

De somscores op de GHQ zijn niet vergelijkbaar met de Nationale studie. Er bestaan echter voor beide
versies wel afkappunten waarboven men van een ‘psychiatrische case’ kan spreken. Bij de uitgebreide versie
geldt een score van 5 of hoger, bij de korte versie een score van 3 of hoger. Het percentage dat onder of
boven deze afkappunten ligt kan wel gepresenteerd worden. In tabel 4-27 is dit uitgewerkt; hierbij zijn in de
uitgebreide versie (Nivel) steeds twee categorieën samengevoegd, zodat het (toch) mogelijk is de
frequentieverdelingen naast elkaar te leggen.

Tabel 4-27

Aantal positieve items op de GHQ schaal per respondent; respondenten Urk1 en Nederland (Nat. studie2)

Urk Nederland Urk (n=674) Ned. (n=10240)

Somscore verkorte GHQ Somscore uitgebreide GHQ steekprf gecorrig. steekprf gecorrig.

0 64.8% 64.7% 59.9% 58.9%

1 1 - 2 14.2% 15.1% 20.8% 20.9%

2 3 - 4 7.0% 6.8% 6.8% 7.1%

≥ 3 ≥ 5 14.0% 13.4% 12.3% 13.0%

gemiddelde 1.02 0.95 1.85 1.95

standaarddeviatie 2.01 1.86 4.05 4.15

scheefheid 2.60 2.67 3.37 3.33
1 Respondenten met meer dan 2 missende waarden op de 12 items zijn bij de berekening van de somscore buiten beschouwing gelaten, tenzij

men op de wel ingevulde items tenminste 3 of meer keer positief scoorde
2 De op Urk gehanteerde korte versie is niet vergelijkbaar met de uitgebreide 30 item versie zoals door de Nationale studie is gebruikt. Bij de

Nationale studie wordt het afkappunt gehanteerd dat een factor twee hoger is dan in de verkorte versie.
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Op Urk blijkt bijna 65% van de bevolking op geen enkel item (positief) te scoren. Iets meer dan 13% scoort
op 3 of meer items positief. De percentages komen min of meer overeen met die uit het Nivel onderzoek. Op
Urk heeft men gemiddeld iets minder dan 1 item gescoord, landelijk iets minder dan 2 items. Qua omvang
duidt dit op vergelijkbare problematiek.

In tabel 4-28 wordt het percentage van de bevolking met een hoge GHQ score weergegeven, uitgesplitst naar
leeftijd en geslacht.

Tabel 4-28

Respondenten met hoge GHQ-score (Urk ≥ 3, Ned. ≥ 5), naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 16.0 6.7 10.0 14.6 12.6 10.7

25 t/m 44 jaar 9.0 9.6 16.5 16.0 13.3 12.8

45 t/m 64 jaar 12.8 10.8 10.2 16.5 11.5 13.6

65 jaar en ouder 10.0 8.7 25.3 15.3 19.2 12.5

totaal 11.4 9.3 15.2 15.7 13.5 13.2
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Het blijkt dat op Urk bij mannen het percentage met een hoge GHQ-score het hoogst is bij de jongeren (16
tot 25 jaar). Bij vrouwen is het percentage met een hoge GHQ-score het laagst bij de jongeren (16 tot 25
jaar) en in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar; het percentage is het hoogst bij bejaarden (65 jaar en ouder).
Op deze punten verschilt Urk van de Nivel populatie.
Voorzover de GHQ vergelijkbaar is tussen beide studies, laat deze zien dat de geestelijke gezondheid op Urk
vergelijkbaar is met die van de referentiepopulatie. Uitzonderingen daarop vormen de jongere mannen en de
oudere vrouwen, waarbij op Urk meer problemen kunnen worden geconstateerd wat betreft de geestelijke
gezondheid, en de vrouwen in de leeftijdscategorieen 16 tot 25 jaar en 45 tot 65 jaar, waarbij op Urk minder
problemen kunnen worden gesignaleerd.

4.2.5 Ziekteverzuim

De laatste indicator voor de gezondheidstoestand die gebruikt is op Urk is ‘het ziekteverzuim en het niet
kunnen verrichten van de normale dagelijkse bezigheden ten gevolge van ziekte of een ongeval’. Er is
gevraagd of men gedurende de afgelopen twee maanden verzuimd heeft. In onderstaande tabel wordt
weergegeven welk percentage heeft verzuimd. Omdat op Urk relatief een hoog percentage deze vraag niet
heeft ingevuld is voor de vergelijking bij het gecorrigeerde percentage de categorie ‘niet ingevuld’ buiten
beschouwing gelaten.
Op Urk heeft 18 procent van de bevolking gedurende de afgelopen twee maanden verzuimd of is men niet in
staat geweest de normale dagelijkse activiteiten te verrichten. Dit komt ongeveer overeen met het percentage
uit de Nationale studie. Op Urk wordt iets meer verzuimd van het werk of het huishouden maar minder van
school, hetgeen mogelijk het gevolg is van verschillen tussen beide populaties in de proporties die
betreffende activiteiten verrichten.
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Tabel 4-29.

Respondenten met ziekteverzuim in de twee maanden voorafgaand aan de enquête,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. verschil

steekprf gecorrig steekprf gecorrig

ja, niet naar werk 8.6 11.6 9.3 9.3 2.3

ja, niet naar school 0.9 1.2 4.7 5.3 -4.1

ja, het huishouden niet gedaan of anders 6.0 6.2 4.1 4.1 2.1

niet verzuimd 74.7 82.0 81.8 81.3 0.7

niet ingevuld 8.0 . 0.1 . .

4.2.6 Samenvattend: de gezondheidstoestand van de Urker bevolking

In dit hoofdstuk zijn verschillende indicatoren voor de gezondheidstoestand beschreven.
De verschillende staven in figuur 4-2 vertegenwoordigen het percentage met ‘ongezonde’ score op
betreffende indicator. Bij ervaren gezondheid is het percentage respondenten met een matige en slechte
ervaren gezondheid weergegeven, bij acute klachten en chronische aandoeningen het percentage met
tenminste één klacht of aandoening. De GHQ is het percentage dat een score heeft boven het afkappunt en
als psychiatrische case kan worden aangemerkt. Het verzuim betreft het percentage dat heeft verzuimd of
een dagelijkse activiteit niet heeft kunnen uitvoeren.

Figuur 4-2 Gezondheidstoestand Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie)

De gezondheidstoestand blijkt wat betreft de eerste drie indicatoren minder goed te zijn. De Urker bevolking
wordt gekenmerkt door een minder goede ervaren gezondheid, meer acute klachten en meer chronische
aandoeningen. Voor de geestelijke gezondheid en het verzuim worden min of meer vergelijkbare
percentages gevonden.
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Het algehele beeld is dat de gezondheidstoestand van de Urker bevolking iets minder goed is dan elders in
Nederland. Bovendien valt op dat ook de aard van de morbiditeit nogal verschilt. Op Urk heeft men
bijvoorbeeld veel meer last van langdurige gespannenheid.

4.3 Determinanten van gezondheid

Er zijn enige vragen over determinanten van gezondheid gesteld. Misschien verschilt Urk ook op dit punt
van andere plaatsen. Verschillen in determinanten van gezondheid kunnen wijzen op verschillen in
leefwijze. Hierdoor zouden verschillen in gezondheid kunnen ontstaan.
Er is naar gebruik van alcoholhoudende drank, roken en lengte en gewicht geïnformeerd. Uit de laatste twee
gegevens is de Quetelet index berekend. De Quetelet index is een verhoudingsgetal voor het
lichaamsgewicht ten opzichte van de lichaamslengte en is te berekenen door het aantal kilo’s te delen door
het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Er is niet gevraagd naar sportgedrag, slaap- en
voedingsgewoonten.

4.3.1 Alcoholconsumptie

Uit tabel 4-30 blijkt dat iets meer dan de helft van de Urker bevolking (51,5%) wel eens alcohol gebruikt. Bij
CBS en Nationale studie komt men 27,8% resp. 24,6% hoger uit. Deze verschillen zijn significant. Dus
aanzienlijk meer Urkers zijn geheelonthouder en gebruiken nooit alcoholhoudende dranken.

Tabel 4-30

Respondenten die alcoholhoudende dranken gebruiken, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 48.8 51.5

CBS 79.3 79.31

Nationale studie 64.0 76.12

1 Het percentage is het percentage van respondenten van 16 jaar en ouder
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=292.2 p<0.001; Urk-Nationale studie X2=211.7 p<0.001

Uit tabel 4-31 blijkt dat op Urk meer mannen dan vrouwen alcohol gebruiken; dit verschil is op Urk
groter dan landelijk. Het percentage drinkers onder vrouwen wijkt op Urk sterker af van het landelijk
gemiddelde dan het percentage onder mannen; het gaat om verschillen van resp. 31.3% en 22,1%.
Op een dag door de week wordt door de drinkers gemiddeld tweederde glas gedronken. Een groot deel van
de drinkers blijkt door de week niet te drinken. Verreweg de meeste consumptie vindt plaats in het weekend.
Op een weekenddag wordt door de drinkers in de Urker bevolking gemiddeld iets meer dan 6 glazen
geconsumeerd. Op een weekenddag wordt door 27% van de respondenten zes of meer glazen
alcoholhoudende drank genuttigd.
Uit gegevens van het CBS blijkt dat in de totale bevolking 12,8% minstens 1 keer per week 6 of meer glazen
gebruikt. Wanneer dit percentage wordt doorgetrokken naar de gehele Urker bevolking, dan gebruikt op Urk
13,9% 6 of meer glazen op een dag in het weekend.
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Tabel 4-31

Respondenten die alcoholhoudende dranken gebruiken, naar leeftijd en geslacht, Urk (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 67.1 41.0 52.3

25 t/m 44 jaar 74.0 40.4 54.7

45 t/m 64 jaar 53.5 52.2 52.8

65 jaar en ouder 56.4 16.5 33.3

totaal 1 65.4 40.4 51.5
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=42.9 p<0.001; leeftijd: X2=19.5 p<0.001

4.3.2 Roken

In tabel 4-32 wordt het percentage rokers op Urk vergeleken met zowel de CBS cijfers als de Nivelcijfers.
Onder roken wordt verstaan het roken van sigaretten, shag, sigaren of pijp.

Tabel 4-32

Rokers, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 33.8 37.8

CBS 37.3 37.31

Nationale studie 33.8 40.12

1 Het percentage is het percentage van respondenten van 16 jaar en ouder
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=0.1 n.s.; Urk-Nationale studie X2=1.5 n.s.

Op Urk rookt 37,8% van de bevolking, een percentage dat niet verschilt van Nederland.

Tabel 4-33

Rokers, naar leeftijd en geslacht, Urk (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 46.1 33.3 38.9

25 t/m 44 jaar 54.5 37.9 45.0

45 t/m 64 jaar 44.8 14.6 29.5

65 jaar en ouder 43.3 3.3 20.3

totaal 1 49.0 28.7 37.8
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.     Toetsing: geslacht X2=30.1 p<0.001; leeftijd: X2=26.1 p<0.001

Uit tabel 4-33 valt op te maken dat op Urk meer wordt gerookt door mannen en door respondenten jonger
dan 45 jaar. Het meest wordt gerookt door Urkers van 25 tot en met 44 jaar. Het verschil tussen mannen en
vrouwen is op Urk groter dan landelijk. Dit komt tot uiting in het feit dat het percentage rokers bij mannen
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op Urk hoger is dan landelijk en bij vrouwen lager. Onder vrouwen is vooral het percentage rokers van 65
jaar en ouder erg laag.

Voor het verkrijgen van een indicatie van de hoeveelheid die gerookt wordt zijn de categoriegemiddelden
van de verschillende typen rookwaar gesommeerd. In tabel 4-34 is het gemiddelde tabakgebruik
weergegeven van de respondenten die roken. In tabel 4-35 wordt vervolgens het gemiddelde gebruik naar
leeftijd en geslacht weergegeven.

Tabel 4-34

Gemiddeld tabakgebruik (sigaretten/shag/sigaren/pijp) per dag bij rokers, Urk

Aantal steekproef gecorrigeerd

0-2 4.0 3.3

3-7 24.3 23.7

8-12 24.8 23.7

13-17 22.6 26.0

18-22 15.5 14.4

23-27 5.8 6.3

28 of meer 3.0 2.8

Tabel 4-35

Gemiddeld1 tabakgebruik per dag bij rokers, naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 12.6 10.7 11.7

25 t/m 44 jaar 13.9 12.9 13.4

45 t/m 64 jaar 15.0 8.9 13.5

65 jaar en ouder 10.3 5.0 9.7

totaal 2 13.3 11.6 12.6
1 Het gemiddelde is geen werkelijk gemiddelde doordat het antwoord op de vraag naar de hoeveelheid tabakgebruik in de vragenlijst reeds in

categorieën was ingedeeld. Het gemiddelde is berekend op basis van het klassegemiddelde. Iemand die bijvoorbeeld aangeeft 3-7 sigaretten

per dag te roken is het aantal van 5 gegeven.

 2 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal

Toetsing: geslacht F=4.0 p< 0.05; leeftijd F=2.7 p< 0.05

Op Urk wordt door rokers ongeveer even veel gerookt als elders. De frequentieverdeling op Urk is ruwweg
vergelijkbaar met die in het onderzoek van het Nivel. Het meest wordt gerookt door mannelijke rokers en
door rokers tussen 25 en 65 jaar. Dit komt overeen met het landelijk patroon.

4.3.3 Quetelet-index

De Quetelet-index geeft aan in hoeverre er bij een persoon sprake is van onder- of overgewicht. Een waarde
lager dan 20 of hoger dan 25 op deze index duidt op respectievelijk onder- of overgewicht. In tabel 4-36
wordt een frequentieverdeling gegeven en de gemiddelde Quetelet-waarde op Urk vergeleken met die van
Nederland (Nationale studie).
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Tabel 4-36

Quetelet-waarden bij respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk Ned.

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd

Q < 20 (ondergewicht) 8.7% 9.6% 11.7% 11.8%

20 ≥ Q < 25 (normaal) 50.8% 54.7% 55.1% 55.7%

25 ≤ Q < 30 (matig overgewicht) 33.0% 29.1% 27.4% 26.6%

30 ≤ Q < 40 (ernstig overgewicht) 6.9% 6.3% 5.5% 5.6%

Q ≥ 40 (gevaarlijk overgewicht) 0.6% 0.3% 0.2% 0.2%

gemiddelde * 24.63 24.24 23.43 23.37

standaarddeviatie 4.17 3.87 3.72 3.74

scheefheid 2.05 1.85 1.10 1.10

* toetsing gecorrigeerde gemiddelden z=5.58  p<0.001

Op Urk blijkt 54,7% van de bevolking een normaal gewicht te hebben. Er komt iets minder vaak
ondergewicht voor, iets vaker overgewicht. De gemiddelde Urker is dan ook significant zwaarder dan de
gemiddelde Nederlander uit de Nationale studie (24,24 tegen 23,37).

Tabel 4-37

Gemiddelde Quetelet-waarde bij respondenten op Urk, naar leeftijd en geslacht

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 24.2 22.5 23.2

25 t/m 44 jaar 25.1 22.4 23.5

45 t/m 64 jaar 26.6 25.9 26.3

65 jaar en ouder 26.1 25.3 25.7

totaal 1 25.3 23.4 24.2
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=44.8 p<0.001; leeftijd: X2=23.7 p<0.001

Uit tabel 4-37 blijkt dat de Quetelet-waarde op Urk gemiddeld hoger is onder mannen dan onder
vrouwen. Het gemiddelde blijkt bovendien hoger te liggen onder respondenten van 45 jaar en ouder.
Landelijk wordt een aanmerkelijk kleiner verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Het gemiddelde
onder vrouwen op Urk ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in het Nivel onderzoek. Het significante
verschil in de Quetelet-waarde is vooral een gevolg van het voorkomen van meer overgewicht onder de
Urker mannen. In alle leeftijdsgroepen onder Urker mannen ligt de Quetelet-waarde boven het landelijk
gemiddelde.
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4.3.4 Samenvattend: determinanten van gezondheid in de Urker bevolking

In het onderzoek zijn drie determinanten van gezondheid betrokken, die vergeleken kunnen worden met
referentie cijfers: alcoholgebruik, roken en overgewicht. In figuur 4-3 wordt de vergelijking grafisch
weergegeven. De weergegeven percentages betreffen respectievelijk het aantal respondenten dat wel eens
alcoholhoudende drank consumeert, rookt of een Quetelet-waarde heeft van  ≥ 25.

Figuur 4-3: Determinanten van gezondheid Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie).

Op Urk wordt door minder mensen alcohol gedronken. In de tekst (4.3.1) is beschreven dat dit vooral onder
vrouwen zo blijkt te zijn; in de figuur is dit niet terug te vinden.
Het percentage rokers op Urk is ongeveer gelijk aan dat van Nederland. Ook hier blijkt (zie
4.3.2) dat de vrouwelijke Urker bevolking er relatief gunstig uitspringt.
Overgewicht lijkt iets vaker voor te komen onder de Urker bevolking, maar ook dit blijkt vooral voor de
mannelijke bevolking te gelden.
Het algehele beeld met betrekking tot de in dit hoofdstuk beschreven determinanten is dat het vrouwelijke
deel van de bevolking gezonder leeft. Onder de mannen wordt iets minder gedronken dan landelijk, maar er
wordt iets meer gerookt en er bestaat meer overgewicht.
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4.4 Attitudes en meningen

Een mogelijke verklaring voor verschillen in zorggebruik is het verschil in houding of attitude ten aanzien
van de gezondheidszorg en het gebruik daarvan. In de vragenlijst zijn verschillende vragen opgenomen die
hierop betrekking hebben. Sommige vragen maken deel uit van een schaal. In dat geval zullen de
schaalkenmerken voor de Urker populatie worden bekeken en zullen vervolgens de resultaten zowel op
item- als op schaalniveau worden weergegeven.
De houdingen en attitudes hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
bereikbaarheid huisarts, informatief/ communicatief optreden huisarts, verwijs- en voorschrijfgedrag van de
huisarts, health locus of control, zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen, personen bij wie hulp wordt
gezocht bij psychosociale problematiek.
Met uitzondering van het laatste onderwerp kan een vergelijking worden gemaakt met de Nationale studie.

4.4.1 Houding en attitude ten aanzien van de huisarts

Op een aantal uitspraken is van de respondenten een antwoord gevraagd. Men kon aangeven hoe vaak iets
dergelijks plaatsvindt: altijd, meestal, soms, zelden, nooit. De eerste en de laatste twee antwoordcategorieën
zijn samengevoegd, zodat drie antwoordmogelijkheden ontstaan.

Tabel 4-38

Bereikbaarheid huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

weekends en vakantie makkelijk altijd/meestal 90.0 89.4

bereikbaar soms 7.4 5.1

zelden/nooit 2.6 5.6

's avonds en 's nachts makkelijk altijd/meestal 90.2 90.0

bereikbaar soms 6.7 4.7

zelden/nooit 3.2 5.3

verontrust over bereikbaarheid in altijd/meestal 2.1 2.1

weekend en vakanties soms 14.0 7.5

zelden/nooit 83.9 90.4

verontrust over bereikbaarheid altijd/meestal 2.2 1.7

‘s avonds en 's nachts soms 12.3 5.8

zelden/nooit 85.5 92.7

huisarts wilde geen visite maken altijd/meestal 2.7 1.1

soms 10.2 6.1

zelden/nooit 87.0 92.7
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

Uit tabel 4-38 blijkt dat het merendeel van de Urker bevolking vindt dat de huisarts goed bereikbaar is en
hierover niet verontrust is. De percentages komen min of meer overeen met  de cijfers van de Nationale
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studie. Op Urk wordt iets vaker voor de categorie ‘soms’ gekozen. Zo zijn er op Urk iets meer mensen die
een enkele keer verontrust waren over de bereikbaarheid van de huisarts; de verschillen zijn echter niet
significant.

Tabel 4-39

Informatief en communicatief optreden van de huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

mijn huisarts legt me altijd precies uit altijd/meestal 84.1 82.8

wat me mankeert soms 12.0 10.4

zelden/nooit 4.0 6.8

mijn huisarts houdt zijn patiënten altijd/meestal 11.6 9.5

op afstand soms 12.7 8.7

zelden/nooit 75.7 81.8

mijn huisarts vertelt mij precies wat altijd/meestal 90.4 87.0

ik moet doen als ik ziek ben soms 5.6 7.0

zelden/nooit 4.0 6.0

mijn huisarts behandelt me als altijd/meestal 4.3 4.1

een nummer soms 5.6 4.0

zelden/nooit 90.1 91.9

met mijn huisarts kan ik over al mijn altijd/meestal 76.8 84.1

problemen praten soms 12.9 6.6

zelden/nooit 10.4 9.2

mijn huisarts besteedt voldoende tijd altijd/meestal 91.0 90.8

aan mij soms 5.9 5.3

zelden/nooit 3.1 3.8

mijn huisarts vertelt me precies hoe altijd/meestal 88.9 86.5

ernstig het is soms 7.1 6.8

zelden/nooit 4.0 6.6

hebt u wel eens het gevoel dat uw altijd/meestal 4.9 4.6

huisarts uw problemen niet voldoende soms 24.8 12.7

serieus neemt? zelden/nooit 75.2 82.7
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

Tabel 4-39 laat zien dat over het algemeen de Urker redelijk goed te spreken is over het informatieve en
communicatieve optreden van de huisarts. Bij enkele vragen blijkt opnieuw de voorkeur voor de
middencategorie. Op Urk wordt bijvoorbeeld door twee keer zoveel respondenten aangegeven dat de
huisarts de problemen een enkele keer niet voldoende serieus neemt.
Het algemene beeld is dat er geen grote verschillen bestaan met de landelijke situatie.

Uit tabel 4-40 blijkt dat een ruime meerderheid van de Urkers zich kan vinden in het verwijs- en
voorschrijfgedrag van de huisarts. Op Urk vindt men iets vaker dan in de Nivel populatie dat men een enkele
keer wel eens te snel naar een specialist wordt verwezen. Door de Urkers wordt iets vaker aangegeven dat ze
wel eens geen geneesmiddel krijgen voorgeschreven, terwijl ze dat wel nodig achten.
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Tabel 4-40

Meningen over voorschrijf- en verwijsgedrag huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

schrijft uw huisarts u wel eens meer dan eens 0.7 1.0

medicijnen voor een enkele keer 4.7 6.4

wanneer u dit niet nodig vindt? nooit 94.6 92.6

schrijft uw huisarts wel eens geen meer dan eens 2.3 1.0

geneesmiddel voor, terwijl u vindt een enkele keer 17.5 10.5

dat het wel nodig is? nooit 80.2 88.5

verwijst uw huisarts u wel eens te meer dan eens 1.6 0.6

snel naar een specialist? een enkele keer 6.0 3.4

nooit 92.4 96.1

verwijst uw huisarts u wel eens naar meer dan eens 0.1 .

een specialist terwijl u dit niet nodig acht? een enkele keer 1.7 .

nooit 98.2 .
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

4.4.2 Health locus of control

Met de vragenlijst gericht op de health locus of control, ofwel de gezondheidsspecifieke
beheersingsoriëntatie, wordt gemeten in welke mate respondenten denken dat hun gezondheid wordt
beïnvloed door henzelf, door de arts of door het toeval. Alle drie dimensies bestaan uit zes onderdelen, zodat
de totale schaal uit 18 onderdelen bestaat. Per onderdeel bestaan 6 antwoordmogelijkheden van ‘dat is beslist
zo’ tot ‘dat is beslist niet zo’. In tabel 4-41 zijn de items geordend per dimensie, zoals deze in het Nivel
rapport staan. De eerste 3 mogelijkheden (dat is beslist zo, dat is zo, dat is eigenlijk wel zo) zijn
samengevoegd tot ‘dat is zo’.
Uit de vergelijking komt naar voren dat op bijna alle items Urkers minder vaak positief scoren dan de
respondenten in de Nationale studie. De rol van henzelf, de rol van de arts en de rol van het toeval worden op
Urk minder groot ingeschat dan elders.
In het Nivel onderzoek bleek aan de hand van de resultaten van de principale componenten analyse dat de
drie oorspronkelijke dimensies aanwezig waren. In het onderzoek op Urk is die analyse ook verricht met als
doel te onderzoeken of deze drie dimensies ook in dit materiaal zijn terug te vinden. In het Urker materiaal
blijken na rotatie vier factoren een eigenwaarde groter dan 1 te hebben.
Twee items die oorspronkelijk tot de dimensie ‘oriëntatie op het toeval’ behoren, vormen op Urk een
afzonderlijke dimensie. Het betreft de onderdelen ‘wat ik ook doe, ziek word ik toch’ en ‘als ik ziek wordt,
dan word ik het toch, daar kan niemand iets aan doen’. Bij een drie factoren oplossing blijkt het eerste item
op de dimensie ‘oriëntatie op arts’ te laden, maar met een geringe factorlading4.
Omdat de resultaten van de analyses maar geringe verschillen vertonen, is besloten de schaalconstructie van
de Nationale studie aan te houden, zodat vergelijking mogelijk blijft. De 6 items per schaal zijn gesommeerd
tot 3 somscores, die variëren van 6 tot 36.

                                                                
4 De afwijkende factoroplossing is op zich een interessant gegeven. De twee items die op Urk een afzonderlijke dimensie

vormen, zijn inhoudelijk ook enigszins afwijkend van de overige items op de toevalsdimensie. Mogelijk spelen religieuze

achtergronden een rol ten aanzien van de interpretatie van deze items.
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Tabel 4-41

Health locus of control items. Respondenten: ‘ja, dat is zo’, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

als ik ziek ben ligt het aan mijzelf hoe snel ik beter word 44.6 55.1

als ik goed voor mezelf zorg kan ik ziekte voorkomen 56.4 67.1

als ik ziek word dan is het mijn eigen schuld 10.8 11.1

mijn gezondheid wordt in de eerste plaats bepaald door wat ik zelf doe 54.5 73.3

ik heb mijn gezondheid in eigen hand 19.7 49.9

het ligt vooral aan mijzelf hoe snel ik van een ziekte genees 35.1 57.0

als ik van een ziekte herstel, heb ik dit toch voornamelijk te danken aan mijn arts 24.8 51.0

als ik me niet goed voel moet ik eigenlijk een arts raadplegen 59.1 58.6

wat betreft mijn gezondheid kan ik alleen maar doen wat de dokter mij zegt 41.7 36.9

artsen hebben er veel invloed op of ik gezond blijf of niet 16.2 27.3

artsen bepalen mijn gezondheid 6.3 14.5

de beste manier om ziekte te voorkomen, is regelmatig de huisarts te raadplegen 20.5 28.4

wat ik ook doe, ziek word ik toch 19.5 31.1

mijn goede gezondheid is grotendeels een kwestie van aanleg of geluk 33.5 63.2

hoe snel ik van een ziekte zal genezen, wordt grotendeels door geluk bepaald 7.9 28.4

de meeste dingen waardoor ik ziek word, overkomen mij bij toeval 29.7 53.2

of ik gezond blijf, is een kwestie van toevallige gebeurtenissen 16.8 43.3

als ik ziek word, dan word ik het toch, daar kan niemand iets aan doen. 39.8 60.5
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

In tabel 4-42 worden de somscores op deze afzonderlijke dimensies vergeleken met het Nivel onderzoek.
Naast het gemiddelde wordt ook de standaarddeviatie en scheefheid weergegeven. In de laatste kolom zijn
de resultaten van de toetsing weergegeven. Op basis van deze drie gegevens is een z-score berekend, waarbij
een p-waarde kan worden gezocht. Naarmate de score hoger is, dicht men minder invloed aan betreffende
factor toe.
De gemiddelde score op alle drie dimensies blijkt op Urk significant hoger te liggen dan bij de Nationale
studie. Dit betekent dat men op Urk minder invloed toedicht aan de drie onderscheiden factoren die
mogelijkerwijs de gezondheid beïnvloeden. De verschillen zijn het grootst bij de oriëntatie op het toeval en
het kleinst bij de oriëntatie op arts.

Tabel 4-42

Health locus of control oriëntaties (somscores), Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk 1 Nederland toetsing

gemidd. sd scheefh. gemidd. sd scheefh. z

zelfcontrole 24.08 5.78 -0.21 20.98 5.39 0.17 13.29*

oriëntatie op de arts 25.65 4.82 -0.57 23.99 5.89 -0.04 7.76*

oriëntatie op het toeval 26.73 4.96 -0.44 22.33 5.49 -0.24 21.04*
1 De cijfers zijn de voor Urk gecorrigeerde waarden.

* p<0.0001

In tabel 4-43 zijn de gemiddelde oriëntaties weergegeven naar leeftijd en geslacht.
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Tabel 4-43

Health locus of control oriëntaties, respondenten naar leeftijd en geslacht, Urk1

15-24 25-44 45-64 ≥ 65 totaal

zelfcontrole 2.3 man 22.25 23.00 24.89 26.38 23.46

vrouw 23.87 23.80 26.74 26.95 24.58

totaal 23.18 23.47 25.80 26.71 24.06

oriëntatie op de arts 2 man 26.41 26.41 23.22 21.09 25.29

vrouw 27.16 26.25 24.75 23.93 25.94

totaal 26.83 26.31 23.96 22.77 25.65

oriëntatie op het toeval man 25.39 26.93 26.78 27.73 26.52

vrouw 26.03 26.98 27.89 26.83 26.90

totaal 25.76 26.96 27.32 27.20 26.73
1 De cijfers zijn de voor Urk gecorrigeerde gemiddelden.
2 significant verschil naar leeftijd (p<0.01)
3 significant verschil naar geslacht (p<0.05)

Bij zelfcontrole en oriëntatie op de arts worden significante verschillen naar leeftijdscategorie gevonden.
Jongeren denken hun gezondheid meer in eigen hand te hebben en dichten minder belang toe aan de rol van
de arts ten aanzien van hun gezondheid. Bij oriëntatie op het toeval worden geen aan leeftijd gerelateerde
verschillen gevonden.
Mannen denken significant meer controle te kunnen uitoefenen op hun gezondheid dan vrouwen.
De trends in relatie met leeftijd bij zelfcontrole en oriëntatie op de arts worden ook gevonden bij de
Nationale studie. Maar daar wordt een minder sterke stijging in de somscore voor zelfcontrole
waargenomen, terwijl de daling in de somscore voor oriëntatie op de arts een iets sterkere daling laat zien.
Dit heeft als resultaat dat de verschillen met de Nationale studie het kleinst zijn in de jongste leeftijdsgroep.
Bij de oriëntatie op het toeval wordt op Urk een lichte, maar niet significante, stijging in de somscore met
leeftijd waargenomen; jongeren op Urk hechten iets meer waarde aan de factor toeval. In het Nivel
onderzoek is sprake van een omgekeerd verband. Daar zijn het juist de ouderen die hier meer waarde aan
hechten. Doordat in de totale populatie op Urk aan deze factor aanzienlijk minder waarde wordt gehecht, zijn
de verschillen tussen beide studies op deze factor in de jongste leeftijdscategorie het kleinst. Onder ouderen
wordt op Urk aanzienlijk minder waarde toegedicht aan de factor toeval ten aanzien van de gezondheid.

4.4.3 Medische hulp bij alledaagse aandoeningen

Aan de respondenten is ook een vragenlijst voorgelegd gericht op de neiging tot het inroepen van medische
hulp bij enkele alledaagse aandoeningen. De lijst bestaat uit een aantal uitspraken met betrekking tot de rol
van de (huis)arts bij enkele klachten die volgens huisartsen in het algemeen geen medische zorg vereisen. De
vijf antwoordcategorieën (helemaal mee eens tot helemaal mee oneens) zijn gereduceerd tot drie.
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Tabel 4-44

Oordeel over het zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

met een middel van de huisarts ben je sneller van mee eens 29.6 44.4

diarree af dan wanneer je er zelf wat voor koopt eens/oneens 42.1 32.2

mee oneens 28.3 23.3

kalmerende middelen die de huisarts kan voorschrijven mee eens 27.4 31.3

zijn de aangewezen oplossing als je je nerveus en eens/oneens 36.1 29.5

gejaagd voelt mee oneens 36.5 39.2

een pijnlijk gevoel in de nek en schouders kan wijzen op mee eens 29.1 39.5

iets dat perse behandeld moet worden eens/oneens 31.4 31.0

mee oneens 39.5 29.6

als je griep hebt gaat het sneller over als je de hulp van mee eens 18.6 30.4

de huisarts inroept eens/oneens 27.5 25.5

mee oneens 53.8 44.2

als je je hangerig en moe voelt, helpen versterkende mee eens 18.6 20.1

middelen van de huisarts het beste eens/oneens 32.4 28.2

mee oneens 49.0 51.8

keelpijn kun je om niets over het hoofd te zien beter even mee eens 26.3 39.0

laten zien aan de huisarts eens/oneens 29.3 28.3

mee oneens 44.4 32.8

als je last van je maag hebt, kan de huisarts je beter mee eens 59.3 62.4

behandelen dan wanneer je dat zelf doet eens/oneens 25.5 23.3

mee oneens 15.2 14.3

als je hoofdpijn hebt, laat de huisarts je dan nakijken mee eens 15.8 26.5

want je kunt wel wat ernstigs mankeren eens/oneens 30.5 32.2

mee oneens 53.6 41.3

door doktersbehandeling ben je sneller van een moe mee eens 19.7 28.3

gevoel in je arm af dan zonder  doktersbehandeling eens/oneens 36.2 33.6

mee oneens 44.1 38.0

als je misselijk bent en moet overgeven, kun je het mee eens 10.7 23.3

beste naar de huisarts gaan, want je kunt niet weten eens/oneens 21.3 27.1

wat er achter kan steken. mee oneens 68.0 49.5

voor een verkoudheid kan de huisarts je beter mee eens 11.8 27.3

werkzame middelen geven dan je zelf kunt kopen eens/oneens 22.3 24.2

mee oneens 65.9 48.4

door doktersbehandeling kom je sneller van hoofdpijn af mee eens 12.7 23.9

dan wanner je er zelf wat aan doet eens/oneens 28.4 33.0

mee oneens 58.9 43.1
1Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage
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Uit tabel 4-44 valt op te maken dat de Urker bevolking het in het algemeen met de uitspraken minder
vaak eens is. Dit betekent dat men op Urk bij verschillende alledaagse aandoeningen minder geneigd is
een arts te raadplegen.
In het Nivel onderzoek blijken alle items tot één dimensie te kunnen worden gerekend. Op het Urker
materiaal is ook een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De schaalkenmerken in
het Urker onderzoek komen min of meer overeen met die van de Nationale studie. De items laden op één
dimensie en gezamenlijk wordt 52,5% van de variantie verklaard. De factorladingen variëren van 0,54 tot
0,79. De schaal heeft een goede betrouwbaarheidscoëfficiënt (alfa=0,91). In tabel 4-45 wordt de
gemiddelde somscore op Urk vergeleken met de Nationale studie. Naarmate de score hoger is, is men
minder snel geneigd de huisarts te raadplegen.

Tabel 4-45

Gemiddelde somscores ‘zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen’,

respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk Nederland

gemiddelde * 39.46 36.66

standaarddeviatie 8.17 8.83

scheefheid -0.61 -0.22

toetsing: z= 8.45 p<0.001

Urkers blijken minder snel geneigd medische hulp te zoeken bij alledaagse aandoeningen. Het verschil
met de gemiddelde somscore in het Nivel onderzoek is significant.

Tabel 4-46

Gemiddelde somscores ‘zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen’, respondenten naar leeftijd en geslacht, Urk en

Nederland (Nat. studie)

Urk Nederland

man vrouw totaal man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 39.8 42.7 41.5 38.3 39.4 38.9

25 t/m 44 jaar 40.9 41.2 41.1 37.9 39.3 38.6

45 t/m 64 jaar 36.2 36.4 36.3 33.4 34.5 34.0

65 jaar en ouder 30.5 34.7 33.0 31.8 32.6 32.3

totaal 1 38.6 40.1 39.5 36.1 37.2 36.7
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal

toetsing: Urk, geslacht F=5.3 p<0.05; Urk, leeftijd F=38.1 p<0.001

De neiging om medische hulp in te roepen is het grootst onder ouderen en onder mannen, vooral mannen
van 65 jaar en ouder. Dit beeld komt overeen met resultaten van het Nivel onderzoek. Op Urk is men in alle
leeftijdsgroepen minder geneigd medische hulp in te roepen, met uitzondering van de mannen van 65 jaar en
ouder.
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4.4.4 Hulp bij psychosociale problematiek

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven bij wie men hulp zou zoeken bij verschillende psychosociale
problemen. Men heeft de keuze uit vijf mogelijkheden: arts, ouderling/ diaken, maatschappelijk werker,
psycholoog/ psychiater, geen van deze .
Hier zijn alleen Urker resultaten, er is geen vergelijking met de Nationale studie of CBS (tabel 4-47).

Tabel 4-47

Personen waarbij hulp wordt gezocht bij psychosociale problematiek, respondenten Urk (%)

arts ouderling/ maatsch. psycholoog geen van

probleem: diaken werker / psychiater deze

grote problemen opvoeding 9-jarige zoon 11.3 15.2 19.7 6.7 46.9

ernstige moeilijkheden in 3-jarig huwelijk 7.9 45.8 13.4 1.2 31.7

eenzaamheid 4.1 42.0 8.0 1.3 44.7

maanden neerslachtig 46.9 14.0 1.9 8.5 28.6

fobie om van lift gebruik te maken 24.1 0.9 2.7 29.1 43.0

Voor de meeste problemen wordt wel ergens hulp gezocht. Voor opvoedingsproblemen zoekt men het meest
contact met de maatschappelijk werker, met de ouderling of diaken als goede tweede. Bij
huwelijksproblemen en gevoelens van eenzaamheid wordt vooral hulp gezocht bij een ouderling of diaken.
In geval van neerslachtigheid is de arts de meest aangewezen persoon, bij fobie zullen de meeste Urkers als
eerste de psychiater raadplegen. Opvallend blijft de prominente rol van de ouderling of diaken bij
verschillende psychosociale problemen. Maar evenzeer valt op het hoge percentage respondenten dat geen
van de voorgestelde hulpverleners om hulp zal vragen.
Op een aantal uitspraken hebben de respondenten moeten aangeven in hoeverre men het ermee eens is. Bijna
30% van de Urker bevolking is het ermee eens dat psychiatrische behandeling het best verzwegen kan
worden. Een ruime meerderheid van de Urkers vindt dat je persoonlijke problemen niet altijd alleen moet
willen oplossen (85%) en dat je beter over problemen kunt praten (dan erover zwijgen) (88%). Een klein
gedeelte (7%) vindt dat medicijnen kunnen helpen bij het oplossen van persoonlijke problemen.
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4.4.5 Samenvattend: attitudes en meningen t.a.v. gezondheid(szorg)

Wat betreft attitudes en meningen ten aanzien van gezondheid en de gezondheidszorg kan gesteld worden
dat de houding ten aanzien van de huisarts in Urk ongeveer vergelijkbaar is met elders. De mening over de
bereikbaarheid en het communicatieve en informatieve optreden van de huisarts verschilt niet veel van de
resultaten uit ander onderzoek. Wat betreft de mening over het voorschrijf- en verwijsgedrag van de huisarts
is men op Urk iets vaker van mening dat de huisarts geen geneesmiddel voorschrijft, terwijl men dit wel
nodig acht.
In figuur 4-4 zijn de somscores voor de verschillende dimensies van de health locus of control en voor
medische hulp bij alledaagse aandoeningen weergegeven.
Naarmate de score hoger is, wordt minder waarde gehecht aan het betreffende aspect.

Figuur 4-4: Attitudes en meningen, Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie)

Urkers hechten minder waarde aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de eigen
gezondheid. De Urker bevolking vindt waarschijnlijk andere, niet in de vragenlijst opgenomen factoren van
belang voor de gezondheidstoestand. Daarnaast zijn Urkers van mening dat bij alledaagse aandoeningen
minder snel een beroep op medische hulp hoeft te worden gedaan dan blijkt uit de resultaten van de
Nationale studie. Dit verschil kan mogelijk leiden tot een lager zorggebruik.
Opvallend is dat men op Urk voor bepaalde psychosociale problemen overwegend geneigd is een ouderling
of diaken te raadplegen; tegelijk valt op dat men bij psychosociale problemen geneigd is geen hulp te zoeken
bij professionele hulpverleners. Vergelijking met elders is op dit aspect niet mogelijk.
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4.5 Beschouwing

Methode
Het gebruik van niet geheel dezelfde vragenlijsten, het verschil in afname van de vragenlijsten, het verschil
in leeftijdsverdeling van de onderzoekspopulaties en het verschil in steekproeftrekking hebben consequenties
voor de vergelijkbaarheid van beide studies. Hierover is in de inleiding al gerapporteerd.

Zorggebruik
Het percentage van de bevolking dat medicijnen krijgt voorgeschreven, blijkt op Urk hoger dan gemid-
deld. Wat dit betekent is zonder verdere analyses niet duidelijk. Het kan bijvoorbeeld duiden op een
relatief slechte gezondheidstoestand, op een voorliefde van de Urker (zie bij attitude) of van de Urker
huisarts voor behandeling met medicatie, op behandeling met medicatie in plaats van verwijzing (substi-
tutie).
Dat het percentage van de bevolking dat een alternatieve genezer raadpleegt, op Urk vergelijkbaar is met
elders, is verrassend. De Urker huisartsen meenden dat er vanwege de orthodox christelijke levensover-
tuiging een hoge mate van affiniteit met en een grote consumptie in de alternatieve sector zou bestaan.
Het is de vraag in hoeverre een sociaal wenselijk antwoord is gegeven (de onderzoeker is een Urker
huisarts).
Het gegeven dat minder Urkers de specialist bezoeken, en als ze dat doen, dan minder vaak, strookt met
de ervaringen van de zorgverzekeraar: de aanleiding tot het onderzoek op Urk. Het aantal opnamen is op
Urk vergelijkbaar met Nederland. Deze combinatie (relatief veel opnamen bij een bepaald aantal verwij-
zingen) kan erop wijzen dat de Urker huisartsen  gerichter verwijzen dan gemiddeld.

Ervaren gezondheidstoestand
De indruk bestaat dat de Urkers, in ieder geval bij gebruik van een schriftelijke vragenlijst, ‘graag klagen’.
Er zou dus sprake kunnen zijn van overrapportage. En dat kan betekenen dat de ervaren gezondheidstoestand
misschien minder slecht is dan blijkt uit de antwoorden in de vragenlijst. Misschien geldt hier het bekende
gezegde: ‘boeren en vissers klagen altijd’.
Volgens Van der Zee (1982) is de vraag naar contact met de huisarts groter naarmate de patiënt zijn ge-
zondheidstoestand meer als slecht ervaart. Mensen met meer kleine klachten (ook als ze een grotere
‘klaaggeneigdheid’ hebben) gaan vaker naar de dokter (Sluijs en Dopheide 1985). Ondanks de slechtere
ervaren gezondheidstoestand blijken minder Urkers de huisarts te bezoeken en als ze dat doen, doen ze
het minder vaak. Dit klopt met de ervaring van de Urker huisartsen: grote praktijk, toch niet druk wat
betreft contacten.

Determinanten van gezondheid
Het gegeven dat de Urker mannen meer dan gemiddeld roken en vaker overgewicht hebben, is in over-
eenstemming met de indruk van de Urker huisartsen en is in lijn met bevindingen bij Urker vissers (De
Visser en Bilo, 1995). Dit geldt niet voor het gegeven dat ze minder dan gemiddeld alcoholhoudende
drank drinken, integendeel. Mogelijk is hier toch sprake van onderrapportage c.q. wordt vaker dan elders
een sociaal gewenst antwoord gegeven.
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De Urker huisartsen hadden al de indruk dat Urker vrouwen gezonder leven dan Urker mannen. Dat
vooral oudere vrouwen niet roken en geen alcohol gebruiken, werd ook al vermoed. Dat Urker vrouwen
niet meer overgewicht hebben dan Nederlandse vrouwen is echter een verrassing. Misschien is de verkla-
ring dat de spreekuurbezoeksters een selectie vormen.
De ongezonde leefstijl van de Urker mannen blijkt niet te leiden tot een duidelijk slechtere ervaren ge-
zondheid en een hoger zorggebruik bij huisarts en specialist in de hogere leeftijdscategorieën bij mannen.

Attitudes en meningen
De Urker bevolking dicht minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de
eigen gezondheid (gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie). Het grootste verschil met Nederland
wordt gevonden bij oriëntatie op het toeval, het kleinste verschil bij oriëntatie op de arts; de verschillen zijn
het kleinst in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat de Urker bevolking
andere, niet in de vragenlijst opgenomen, factoren van belang acht voor de gezondheidstoestand. Misschien
zijn religieuze achtergronden in het spel. Een zeer hoog percentage (97%) van de Urkers rekent zich tot
een  kerkgenootschap. Het is zeer wel mogelijk dat de uitslag geheel anders zou zijn uitgevallen als in de
vragen in plaats van de woorden ‘toeval’ en ‘geluk’ meer religieuze formuleringen waren gebezigd. Men
dicht in ieder geval minder invloed toe aan de rol van de arts. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Urkers
minder hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van de gezondheidszorg. Misschien is er een relatie met
het relatief lage aantal contacten met de huisarts. Mogelijk leidt het tot minder aandringen (bij de huisarts) op
verwijzing naar de specialist.
Misschien is het gegeven dat de Urkers minder snel geneigd zijn medische hulp te zoeken bij alledaagse
aandoeningen mede verantwoordelijk voor het lage aantal contacten met de huisarts, zowel eerste contacten
als herhaalcontacten. Het percentage mensen dat deze klachten ervaart is op Urk overigens hoger dan ge-
middeld in Nederland.
De Urker bevolking geeft in grote meerderheid aan bij psychosociale problematiek hulp te zoeken bij ouder-
ling of diaken. De betreffende vragen zijn alleen aan de Urkers gesteld. Maar waarschijnlijk verschilt de
Urker op dit punt van de gemiddelde Nederlander. Mogelijk leidt deze hulp ertoe dat de zorgvraag bij de
huisarts en de consumptie in de tweede lijn wordt beperkt. Immers, een zeer hoog percentage Urkers geeft
aan ‘langdurige gespannenheid’ te ervaren. De kans is groot dat een deel van deze mensen daarvoor een
vorm van hulp nodig heeft; misschien is er een relatie met het hoge percentage Urkers dat medicijnen ge-
bruikt.
De waardering van de Urker bevolking over de bereikbaarheid en over het informatief en communicatief
optreden van de huisarts is hoog, vergelijkbaar met de waardering van de Nederlandse bevolking. De Urker
huisartsen zijn naar het oordeel van de bevolking soms te terughoudend met medicamenteuze behandeling
en soms te scheutig met verwijzen (!).

Mogelijke achtergronden van de attitude
Waarschijnlijk moeten de achtergronden van de houding ten aanzien van het gebruik van gezondheidszorg
vooral worden gezocht binnen de Urker gemeenschap. De invloed van ‘anderen’ is een factor van belang bij
het consulteren van de huisarts (Bergsma, 1980). Het kerkelijk leven, het gezin (op Urk nog ‘hoeksteen van
de samenleving’ en vaak kinderrijk) en de hechte sociale netwerken kunnen mogelijkerwijs veel personen
met (gezondheids)problemen opvangen, waardoor het gebruik van gezondheidszorg kan worden beperkt. De
huisarts wordt in het verlengde hiervan gebruikt en er wordt vaker een recept verlangd dan een verwijzing
naar de specialist. Misschien komt een dergelijke attitude vaker voor in regio’s met lage urbanisatiegraad
(en meestal het ziekenhuis op afstand), zoals Kruidenier (1977) suggereerde als gedeeltelijke verklaring
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van lage verwijscijfers op het platteland. Anderzijds speelt de eerder beschreven volksaard en mentaliteit
waarschijnlijk een rol (Plomp, 1940; De Vries, 1976; Verhey en Van Westerloo, 1977).
Het percentage van de bevolking dat geen enkel contact met de huisarts heeft gehad in het jaar vooraf-
gaand aan de enquête is op Urk iets hoger dan landelijk (26.2% versus 22.9%).
Beukema-Siebenga (1997) interviewde mensen die tenminste 5 jaar geen contact met de huisarts hadden
gehad, terwijl zij wel klachten hadden ervaren. Zij ging ervan uit dat niet gaan een actieve beslissing
inhoudt. Zij onderscheidde vijf typen: de ‘onbezorgde’ (zelden ernstige klachten, en als klachten dan geen
zorgen), de ‘ontkenner’ (moeite met ziekterol, ontkent de klachten), de ‘zelfredzame’ (vindt dat men zich
evengoed zelf kan helpen), de ‘beruster’ (klachten geaccepteerd als onbehandelbaar), de ‘uitsteller’ (ziet
zo op tegen consult, dat men het daarom steeds uitstelt). Betrokkenen waren bijvoorbeeld van mening dat
een huisarts geen hulp biedt bij psychosociale problemen. Het zijn geen gezondheidsfreaks, maar ze zijn
trots op het feit ze geen dokter nodig hebben. Het gezondheids- en ziektegedrag dat de auteur beschrijft, is
niet voorbehouden aan mensen die nooit de huisarts bezoeken. Misschien komt dergelijk gedrag op Urk
vaker voor. Het zou het aantal contacten met de huisarts kunnen verlagen.

Toekomst
Urk is geen eiland meer. De bevolking richt zich in toenemende mate op de buitenwereld (‘de walle’). De
jongeren zullen daarbij het meest betrokken zijn. Een aantal verschillen met het landelijk patroon (specialis-
tenbezoek, opnamen, gezondheidspecifieke beheersoriëntatie) komt het minst duidelijk naar voren onder de
jongeren (16-24 jaar) en het meest prominent onder het oudste deel van de bevolking. Jongeren zijn meer op
de buitenwereld gericht en zijn misschien minder betrokken bij het hechte gemeenschapsleven. Als dit een
generatie-effect is en geen leeftijdseffect zal het zorggebruikpatroon op Urk steeds meer op dat van Neder-
land gaan lijken. Verdere analyses zullen hierover misschien meer duidelijkheid geven.
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