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nEdErlAndsE sAmEnvATTIng

gEzOND OUDER WORDEN IN EEN vERgELIjkEND PERSPECTIEF: EEN 
ondErzoEk nAAr dE gEzondHEId vAn oudErE mIgrAnTEn En nIET-
mIgrAnTEn In EuropA.

Het doel van dit proefschrift was om gezondheidsverschillen tussen oudere 
migranten en niet-migranten in Europa te analyseren. Europese samenlevingen 
worden niet alleen ouder, maar ook steeds meer cultureel divers. Er is tot op 
heden echter relatief  weinig onderzoek gedaan naar de gezondheid van oudere 
migranten in Europa. Omdat migranten voor, tijdens en na de migratie voor extra 
uitdagingen staan in vergelijking tot niet-migranten, is onduidelijk of  migranten 
in Europe net zo gezond oud kunnen worden als niet-migranten. Kennis over de 
gezondheid van oudere migranten in vergelijking met oudere niet-migranten is 
nodig gezien het groeiende aandeel van ouderen met een migranten achtergrond. 
Inzichten over de specifieke gezondheidsbehoeften van migranten in Europa zijn 
van nut bij het afstemmen van strategieën voor gezond ouder worden voor een 
diverse populatie.

Eerdere studies met betrekking tot de gezondheid van migranten waren zelden 
gericht op de oudere bevolking, werden voornamelijk in één land uitgevoerd 
of  bestudeerde de thematiek vanuit een transversale aanpak. De huidige studie 
leverde cruciale nieuwe kennis over de gezondheid van oudere migranten en 
niet-migranten in Europa op, door zich specifiek te richten op de oudere bevol-
king (50 jaar en ouder), door een multidisciplinair en cross-country vergelijkend 
perspectief  te nemen, door het toepassen van zowel transversale en longitudinale 
analyses, en door rekening te houden met het effect van zowel individuele als 
contextuele factoren.

De twee centrale overkoepelende onderzoeksvragen in deze studie waren:
1. Hoe verschilt de gezondheid van oudere migranten en niet-migranten in Eu-

ropese landen, en hoe ontwikkelen deze verschillen zich in de tijd en met de 
leeftijd?

2. In hoeverre zijn de gezondheidsverschillen tussen oudere migranten en niet-
migranten in Europa te verklaren door middel van individuele en contextuele 
factoren?
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Deze studie richtte zich op oudere personen (van 50 jaar en ouder) die in 
Noordwest- en Zuid-Europa wonen. Het richtte zich op niet-migranten versus 
migranten van de eerste generatie, d.w.z. diegenen die geboren zijn in een ander 
land dan hun huidige land van verblijf. Migranten werden verder onderverdeeld 
in twee brede herkomstgroepen: westers en niet-westers.

Na een eerste inleidend hoofdstuk dat de theoretische benaderingen uiteenzet 
waarop dit onderzoek is gebouwd, behandelen de empirische hoofdstukken twee 
tot en met vijf  specifieke sub-vragen die helpen bij het beantwoorden van de 
hierboven geschetste overkoepelende onderzoeksvragen. Waar alle empirische 
hoofdstukken een antwoord geven op de eerste overkoepelende onderzoeks-
vraag, waarbij verschillende indicatoren van gezondheid en sterfte behandelend 
worden, geven de hoofdstukken vier en vijf  daarnaast een antwoord op de tweede 
overkoepelende onderzoeksvraag. Het proefschrift wordt afgesloten met een 
algemene discussie van de bevindingen in hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 2 onderzocht de verschillen in algemene en doodsoorzaak-specifieke 
sterfte tussen oudere migranten en niet-migranten in België aan de hand van een 
acht jaar durende sterfte follow-up van de bevolking in Vlaanderen en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2001 (volkstelling). De resultaten tonen aan 
dat oudere migranten in België, vele jaren na hun migratie, een algemeen sterf-
tevoordeel hadden ten opzichte van niet-migranten, voornamelijk als gevolg van 
lagere sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker. Er werd echter ook vastgesteld 
dat oudere migranten in België te kampen hadden met een hogere sterfte dan 
oudere niet-migranten voor specifieke doodsoorzaken, zoals infectieziekten en 
diabetes gerelateerde oorzaken. Sommige nadelen voor specifieke migrantengroe-
pen (longkanker bij westerse vrouwelijke migranten, of  hart- en vaatziekten bij 
niet-westerse vrouwelijke migranten) zijn in eerdere studies die betrekking hadden 
op mensen van jongere leeftijd niet gevonden.

Hoofdstuk 3 onderzocht de gezondheidsverschillen tussen oudere migranten en 
niet-migranten in meer detail, door niet alleen naar sterfte te kijken, maar ook 
naar gezondheid, en daarbij een vergelijkend perspectief  te nemen. De gezonde 
levensverwachting op 50-jarige leeftijd (GLV50) werd geanalyseerd in België 
(2001), Nederland (2001, 2011) en Engeland & Wales (2001, 2011). De gebruikte 
sterftecijfers kwamen van sterfteregisters, terwijl de algemene gezondheidsgege-
vens afkomstig waren van ofwel de volkstelling ofwel gezondheidsenquêtes, af-
hankelijk van het land. De resultaten laten zien dat migranten minder jaren en een 
kleiner deel van hun resterende levensverwachting in goede gezondheid kunnen 
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verwachten te leven dan niet-migranten. Verschillen in GLV50 waren het grootst 
tussen niet-westerse migranten en niet-migranten. Verbeteringen van GLV50 
over tijd in Nederland waren voornamelijk toe te schrijven aan verbeteringen over 
tijd in de algemene gezondheid, vooral onder niet-westerse migranten, en leidden 
daarom tot een vermindering van de ongelijkheden in GLV50 tussen migranten 
en niet-migranten. Daarentegen leidden verschillen in de ontwikkelingen van 
sterfte en gezondheid tot een toename over tijd van de ongelijkheden in GLV50 
tussen (niet-westerse) migranten en niet-migranten in Engeland & Wales. Verbe-
teringen in GLV50 in Engeland & Wales werden bovendien vooral gedreven door 
sterftedalingen, wat leidde tot een afname van het aandeel van de resterende jaren 
dat naar verwachting in goede gezondheid geleefd kan worden, in alle groepen.

Hoofdstuk 4 nam een longitudinaal perspectief  bij het analyseren van verschillen 
in individuele gezondheidsontwikkeling van migranten en niet-migranten in 10 
zuidelijke en noordwestelijke Europese landen: Oostenrijk, België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. De 
gebruikte demografische, sociaal-economische en gezondheidsgegevens waren 
afkomstig van het SHARE (Survey of  Health, Ageing and Retirment in Europe) 
onderzoek. De resultaten laten zien dat oudere migranten, en vooral niet-westerse 
oudere migranten, een slechtere gezondheid hadden dan oudere niet-migranten. 
Bovendien liepen migranten ook een hoger risico op een verslechtering van 
de gezondheid dan niet-migranten. Sociaal-economische kenmerken (een lager 
opleidingsniveau, meer werkloosheid of  economische inactiviteit) en leefstijlfac-
toren (slechtere bewegingsgewoonten, roken, zwaarlijvigheid) bleken belangrijke 
factoren bij het verklaren van de waargenomen gezondheidsverslechtering.

Hoofdstuk 5 onderzocht de verschillen in algemene, fysieke en mentale gezond-
heid tussen oudere migranten en niet-migranten in 10 zuidelijke en Noordwest-
Europese landen (zie hierboven). Gegevens over integratiebeleid op nationaal 
niveau (index voor migrantenintegratiebeleid) en publieke opvattingen over 
migratie en migranten (European Social Survey) werden gecombineerd met SHA-
RE-gegevens. De resultaten geven aan dat oudere migranten, vooral niet-westerse 
oudere migranten, hun gezondheid vaak slechter beoordelen dan niet-migranten, 
en dat ze meer last hebben van diabetes en depressie. Dit hoofdstuk onderzocht 
ook hoe de beleids- en maatschappelijke context bijdraagt aan gezondheidsver-
schillen tussen oudere migranten en niet-migranten. Migranten hadden de slecht-
ste gezondheidsresultaten in landen met de minst gunstige houding tegenover 
migratie en migranten. Deze associatie bleek sterker te zijn voor niet-westerse 
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dan voor westerse migranten. Er werd geen duidelijk verband gevonden tussen 
integratiebeleid en de gezondheid van oudere migranten in dit onderzoek.

Over het algemeen laten de resultaten van de empirische hoofdstukken zien dat 
oudere migranten in Europa slechtere gezondheidsuitkomsten hebben dan oudere 
niet-migranten, en dat ze ook de neiging hebben om een hoger risico te lopen op 
een verslechtering van de gezondheid. Deze bevindingen contrasteren duidelijk 
met bevindingen op jongere leeftijd, vooral kort na migratie, wanneer migranten 
vaak relatief  gezond blijken te zijn in vergelijking met niet-migranten. Een snel-
lere verslechtering van de gezondheid onder migranten die op oudere leeftijd een 
relatieve gezondheidsachterstand kan veroorzaken, kan worden verklaard door de 
negatieve effecten van een lagere sociaaleconomische positie in de loop van hun 
leven (cf. cumulative disadvantage theorie). De resultaten laten echter ook zien 
dat oudere migranten in Europa, of  in ieder geval in bepaalde Europese landen, 
bepaalde gezondheidsvoordelen behouden, voornamelijk in termen van sterfte. 
Gezien de over het algemeen lagere socio-economische status van migranten, 
is hun sterftevoordeel in de literatuur beschreven als een paradox, i.e. de adult 
migrant mortality paradox. Kortom, de resultaten van deze studie tonen aan dat 
oudere migranten in termen van gezondheid de neiging hebben om benadeeld te 
zijn in vergelijking met niet-migranten, maar niet in termen van algemene sterfte. 
Deze bevindingen doen de vraag rijzen of  het huidige beleid m.b.t. gezond ouder 
worden voldoende gericht is op de migrantenpopulatie.

Bovendien brengt deze studie ook enkele mechanismen die ongelijkheden op 
gezondheidsgebied tussen oudere migranten en niet-migranten in Europa kun-
nen verklaren in kaart. Ten eerste verklaarden verschillen in sociaaleconomische 
status en leefstijlen deels gezondheidsverschillen tussen oudere migranten en 
niet-migranten in Europa. Het hebben van een lager diploma, werkloos zijn of  
economisch inactief  zijn, roken, overgewicht of  obesitas hebben, en weinig fysiek 
actief  zijn verklaart gedeeltelijk de ongelijkheden in gezondheidsuitkomsten tussen 
oudere migranten en niet-migranten. Ten tweede was het beleid en de maatschap-
pelijke context in het land van verblijf  bijzonder relevant voor het verklaren van 
gezondheidsverschillen tussen oudere migranten en niet-migranten: ongelijkheid 
in gezondheid tussen migranten en niet-migranten is meer uitgesproken in landen 
met minder gunstige publieke attitudes ten aanzien van migratie en migranten.

In het licht van deze bevindingen kunnen verschillende multi-sectorale be-
leidsaanbevelingen worden geformuleerd. Om de over het algemeen lagere 
opleidingsniveaus van migranten te overwinnen en gezondere gewoonten te be-
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vorderen, moeten inspanningen worden geleverd om gezondheidsgeletterdheid 
te bevorderen, met name wat betreft preventie, waaronder gezondere voeding en 
bewegingspatronen. Tegelijkertijd kunnen taalcursussen of  workshops over de 
arbeidsmarkt, de integratie van migranten vergemakkelijken en aldus ook bijdra-
gen aan een betere gezondheid via een verbetering van hun sociaaleconomische 
omstandigheden. Beleidsmakers zullen speciale aandacht moeten besteden aan de 
taal en culturele gevoeligheden van migranten bij het uitvoeren van deze aanbeve-
lingen. Bovendien is actie nodig om een gunstigere beeldvorming met betrekking 
tot migranten te bevorderen, vooral onder de niet-migranten. Een positiever 
klimaat tegenover migranten zou niet alleen gunstig zijn voor de gezondheid van 
oudere migranten, maar zou ook helpen de kosten van de gezondheidszorg te 
verlagen. Beleidsmakers moeten hun interventies verder niet alleen op de oudere 
bevolking richten, maar ook op de jongere bevolking, die uiteindelijk ouder zal 
worden.

Dit proefschrift beantwoordde enkele belangrijke vragen over verschillen in ge-
zondheid tussen oudere migranten en niet-migranten in Europa. Om het ontstaan 
van gezondheidsverschillen tussen (oudere) migranten en niet-migranten volledig 
te begrijpen, is voor toekomstig onderzoekers een levensloopperspectief  cruciaal. 
Er zijn meer inzichten nodig over de specifieke omstandigheden en gebeurtenis-
sen die plaatsvinden in het land van oorsprong, tijdens het migratieproces en 
in het land van vestiging. Daarom is er behoefte aan studies waarin de gezond-
heidstoestand van migranten wordt vergeleken met de gezondheidssituatie van 
degenen die niet zijn gemigreerd in het land van herkomst, of  studies waarin 
de gezondheidstoestand van verschillende groepen migranten wordt vergeleken 
(bijv. reguliere en illegale migranten, of  gedwongen en vrijwillige migratie), bij 
voorkeur door hun situatie in verschillende landen van bestemming te vergelijken.
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