
De vervaldatum van ons brein
Ouderdomsdementie en het effect van opleiding

 Mieke Reuser

Inleiding
Geheugenverlies en cognitief verval zijn voor velen de meest gevreesde 
plaag van veroudering. In de huidige maatschappij speelt cognitie een 
steeds belangrijkere rol: het belang van opleiding is toegenomen en 
meer beroepen maken gebruik van hoofd- in plaats van handenarbeid. 
Door het terugdringen van sterfte en ziekte, is een groeiend deel van 
de bevolking nog vitaal en actief op hogere leeftijd. De incidentie van 
dementie is echter nog altijd niet teruggedrongen. Doordat de kans op 
dementie toeneemt met leeftijd en mensen hogere leeftijden bereiken, 
worden steeds meer mensen geconfronteerd met dementie.
 Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar dementie en het proces 
van cognitief verval, is het moeilijk voor te stellen hoe een dementeren-
de zijn of haar ziekte ervaart. De roman Hersenschimmen van Bernlef pro-
beert het dementeringsproces te beschrijven vanuit het perspectief van 
de dementerende zelf (Bernlef, 1984). De 71-jarige hoofdpersoon Maar-
ten verliest langzaam de controle over herinneringen en gedachten. Op 
de vraag hoe het met hem gaat zegt hij: ‘Ik zou het niet weten. Heus, het 
spijt me. Echt niet… Alles gaat met horten en stoten. Er is geen vloeiende 
beweging meer in, zoals vroeger. Nergens meer. De dag zit vol scheuren 
en gaten. Zeggen en schrijven. Nee echt, heus niet. Het gaat niet meer.’ 
 Behalve voor individuen is dementie ook een vrees voor de toekomst 
voor de maatschappij als geheel. Door de vergrijzing en het ouder wor-
den van de babyboomers zal het absoluut aantal dementerende oude-
ren de komende decennia sterk toenemen. Daarnaast is de zorgbehoefte 
van ernstig dementen erg groot, aangezien ze vaak niet meer zelfstandig 
kunnen wonen of voor zichzelf kunnen zorgen. Zolang er nog geen pas-
sende medicijnen zijn gevonden, zullen de dementie-gerelateerde zorg-
kosten de komende jaren dramatisch stijgen.
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Dementie
De term dementie wordt gebruikt voor het falen van cognitieve hersen-
functies, waarvan de oorzaken divers zijn. Meestal wordt met dementie 
ouderdomsdementie of seniliteit bedoeld, waarbij de belangrijkste oor-
zaak veroudering is. Dementie op jongere leeftijd is vrij uitzonderlijk. 
In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen jonger dan 65 jaar met 
dementie. Dementie is iets anders dan vergeetachtigheid. Iedereen ver-
geet wel eens iets of kan even niet op een naam komen. Men weet het 
nog wel, maar kan er even niet opkomen. Bij dementie lijkt de infor-
matie totaal uit het geheugen gewist, een hele situatie kan niet meer 
herinnerd worden en zelfs dagelijkse handelingen, zoals eten klaarma-
ken, worden vergeten. De hoofdpersoon uit Hersenschimmen zegt tegen 
zijn vrouw: ‘Ik wil niet meer dat je daar werkt. Je moet nu bij mij blijven, 
Vera. Als ik alleen ben, loopt alles verkeerd. Ik weet ook niet waarom.’ ‘Ik 
werk daar allang niet meer, Maarten.’
 In de meeste gevallen, ongeveer 65 procent, is dementie het gevolg 
van de ziekte van Alzheimer (RIVM, 2010). Er zijn nog altijd geen mid-
delen gevonden om deze ziekte te genezen. Wel kan het ziekteproces 
worden vertraagd. Ongeveer 15 procent van de mensen met dementie 
hebben deze verschijnselen als gevolg van verminderde doorbloeding 
van de hersenen, ook wel vasculaire dementie genoemd (RIVM, 2010). 
Echter, veroudering en het proces van cognitief verval zijn veelvormige, 
continue en vaak onduidelijke processen. 
 Aangezien de klinische oorzaak van dementie vaak moeilijk te duiden 
is, wordt de diagnose van dementie meestal gesteld door het meten van 
cognitieve hersenfuncties, zoals lang en kort geheugen. Een veelgebruik-
te test is the zogenaamde TICS (Telephone interview cognition screen; Brandt, 
Spencer, & Folstein, 1988; Herzog & Wallace, 1997). Met dit instrument 
worden 35 vragen gesteld om verschillende soorten cognitieve taken te 
testen, zoals het onthouden van woorden, het herhaaldelijk aftrekken 
van het getal 7, terugtellen van 20 tot 0 en het benoemen van de dag en 
datum. Als mensen acht of minder vragen van de 35 kunnen beantwoor-
den, spreken we van dementie of cognitief verval. Als respondenten niet 
zelf kunnen of willen antwoorden, wordt een naaste geïnterviewd over 
het geheugen van de persoon in kwestie.

Zorg

Niet alleen voor individuen, maar ook voor de maatschappelijke gezond-
heidszorg is dementie een gevreesde plaag voor de toekomst. Door de 
vergrijzing zullen de aantallen ouderen met dementie snel toenemen. 
De huidige stand van de medische wetenschap op dit terrein geeft nog 
geen reden voor positievere verwachtingen. Bovendien is de behoefte 
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aan zorg bij dementen erg groot, met name in een verder gevorderd sta-
dium van de aandoening. Veel patiënten zijn niet meer in staat om voor 
zichzelf te zorgen. Deze hulpbehoevendheid wordt vaak gemeten aan de 
hand van het uitvoeren van Activities of Daily Living (ADL), zich aankleden, 
eten, een stukje lopen, naar toilet gaan en zich wassen. Als men niet 
meer zelf in staat is een van deze activiteiten zelfstandig uit te voeren, is 
men afhankelijk van hulp. Een groot gedeelte van de zorg voor demen-
ten bestaat uit ondersteuning thuis. Belangrijke zorgverleners zijn de 
eventuele mantelzorger(s), de huisarts en de thuiszorg. De gezond-
heidsraad rapporteert dat 18 procent van de patiënten met dementie 
is opgenomen in een verpleegtehuis en 17 procent in een verzorgtehuis 
(Gezondheidsraad, 2002). De kosten van zorg aan dementiepatiënten 
werd in 2005 geschat op 806 miljoen euro voor mannen en 2439 miljoen 
euro voor vrouwen, respectievelijk nummer 4 en 3 op de ranglijst voor 
diagnosespecifieke zorgkosten (Poos et al., 2005). Het RIVM voorspelt dat 
in 2030 dementie de duurste ziektegroep zal zijn met 6,9 procent van de 
totale zorguitgaven (RIVM, 2010).

Kans op dementie 
Op middelbare leeftijd is de kans om dement te worden zeer klein. We 
gebruikten data van de Health and Retirement Study (HRS; Juster & Suzman, 
1995), een grootschalig longitudinaal onderzoek onder de Amerikaanse 
bevolking van 50 jaar en ouder. Sinds 1992 zijn ongeveer 30.000 respon-
denten om de twee jaar ondervraagd onder andere over hun gezondheid. 
Als een respondent niet in staat was te antwoorden, werd een naaste 
geïnterviewd. De gegevens zijn publiekelijk beschikbaar. In ons onder-
zoek bestudeerden we de data van 1992 tot en met 2004, oftewel zeven 
rondes. We selecteerden blanke Amerikanen van 55 jaar en ouder, die 
minimaal twee rondes hebben meegewerkt. Die deelname van minimaal 
twee surveyrondes is belangrijk voor het schatten van transitiekansen, 
die aan de basis liggen van het zogenaamde multistate-model om levens-
verwachting met en zonder dementie te berekenen.
 Het multistate-model gaat uit van meerdere toestanden (staten) bij-
voorbeeld gezond, dement en dood, en berekent de transitiekansen tus-
sen deze toestanden, incidentie, herstel en sterfte met en zonder demen-
tie. Al deze transitiekansen worden samengevat in een zogenaamde 
multistate lifetable waarmee levensduren in gezonde en demente con-
ditie kunnen worden berekend. Het aantal levensjaren met en zonder 
dementie geeft de netto balans van incidentie, herstel en sterfte samen-
gevat in één intuïtieve maat.
 Uit de resultaten komt naar voren dat een gemiddelde man van 55 
een jaarlijkse kans van ongeveer 0,2 procent heeft om op die leeftijd 
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dement te worden. Deze kans stijgt echter wel exponentieel met leeftijd. 
Een man van 80 heeft 1,5 procent kans en een man van 95 4,4 procent 
kans om dat jaar dement te worden. Die jaarlijkse kansen zijn redelijk 
gelijk voor mannen en vrouwen, maar aangezien vrouwen langer leven, 
krijgen meer vrouwen dan mannen te maken met dementie. Een veel 
gebruikte demografische maat is de levensverwachting met of zonder 
een bepaalde aandoening. Tabel 1 laat de verwachte levensjaren met 
en zonder dementie zien voor mannen en vrouwen vanaf leeftijd 55. 
De resultaten laten zien dat vrouwen van 55 gemiddeld nog 2,7 jaren 
leven met dementie en mannen 1,7 jaar. Procentueel is dat 9 procent van 
de levensverwachting voor 55-jarige vrouwen tegenover 7 procent voor 
55-jarige mannen. De kans om na de leeftijd van 55 te maken te krijgen 
met dementie is angstaanjagend hoog: 23 procent voor mannen en 36 
procent voor vrouwen.

Tabel 1 Levensjaren en kansen op leeftijd 55 voor mannen en vrouwen

mannen vrouwen

jaren zonder dementie 23.75 (23.34: 24.15) 27.35 (26.97: 27.74)

jaren met dementie 1.69 (1.50: 1.89) 2.66 (2.44: 2.88)

totale levensverwachting 25.44 (25.02: 25.86) 30.01 (29.61: 30.42)

% dementie 0.07 (0.06: 0.07) 0.09 (0.08: 0.10)

kans op dementie 0.23 (0.21: 0.24) 0.36 (0.34: 0.38)

BRON: HRS

Risicofactoren

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie en naar fac-
toren die de kans op dementie vergroten of verkleinen. De oorzaak van 
de ziekte van Alzheimer is nog niet bekend. Vasculaire dementie wordt 
veroorzaakt door een slechte conditie van hart en bloedvaten, die een 
beroerte kan veroorzaken. Risicofactoren zijn roken, vet eten, overge-
wicht, hoog cholesterol, suikerziekte, hoge bloeddruk en hartritmestoor-
nissen. Ook het apoE4-gen, een stukje erfelijk materiaal, staat bekend als 
risicofactor voor hart- en vaatziekten. Onderzoek heeft aangetoond dat 
er een interessant verband bestaat tussen opleiding en dementie. (Qiu, 
De Ronchi, & Fratiglioni, 2007; Fratiglioni & Wang, 2007)

Opleiding en dementie
Het is bekend dat hoger opgeleide mensen gemiddeld langer leven: 
iemand met basisonderwijs leeft gemiddeld zes à zeven jaar korter 
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dan iemand met een universitaire opleiding (CBS: Statline). Men zou 
verwachten dat hoger opgeleiden door langer te leven ook meer kans 
zouden hebben om ooit dement te raken, maar het tegendeel is waar. 
Hoewel de levensverwachting van hoogopgeleiden hoger is, leven ze 
gemiddeld minder jaren met dementie. Dit wordt bevestigd door de 
Amerikaanse HRS-data. We onderscheiden in deze dataset drie oplei-
dingsniveau’s: laag, middelbaar en hoogopgeleid. De resultaten laten 
zien dat laagopgeleide mannen na hun 55e gemiddeld 2,7 [2,2:3,1] jaar 
leven met dementie tegenover 1,1 [0,7:1,4] voor hoogopgeleide mannen. 
Voor vrouwen zorgt opleiding voor een spreiding van 3,8 [3,3:4,3] tot 1,9 
[1,4:2,4] jaren levensverwachting met dementie (zie figuur 1).

Figuur 1 Aantal verwachte jaren met en zonder dementie op leeftijd 55 naar 
opleidingsniveau

Het aantal jaren dat mensen gemiddeld doorbrengen met dementie 
wordt bepaald door aan de ene kant de kans om dement te worden, de 
incidentie, en aan de andere kant de kans om te sterven met demen-
tie. Beide transities worden beïnvloed door opleiding. De resultaten van 
onze studie, in lijn met bestaande literatuur, laten zien dat hoogopgelei-
den een kleinere kans hebben om dement te worden dan laagopgeleiden. 
Op de leeftijden tussen 55 en 80 is de incidentie zelfs 78 procent lager 
voor hoogopgeleide mannen en 65 procent lager voor hoogopgeleide 
vrouwen in vergelijking met lager opgeleiden. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat hoogopgeleide en intelligentere mensen beter 
in staat zijn om met beginnende dementie om te gaan en slim genoeg 
zijn om de vragen nog redelijk te beantwoorden. De theorie hierachter, 
de cognitieve reserve theorie, zegt dat hoger opgeleiden meer hersenreser-
ve hebben opgebouwd waardoor ze beter bestand zijn tegen cognitief 
verval (Fratiglioni & Wang, 2007). Hoogopgeleide mannen en vrouwen 
weten het moment waarop de kritische grens van de dementiediagnose 
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wordt bereikt uit te stellen. Tegelijkertijd stelt de cognitievereservethe-
orie dat zodra deze grens van dementie wel wordt bereikt, het stadium 
van cognitief verval verder gevorderd is en hoogopgeleiden met demen-
tie eerder zullen sterven. Dit wordt bevestigd door onze data. De combi-
natie van latere incidentie van dementie en eerdere sterfte bij dementie, 
verkort het aantal jaren met dementie voor hoogopgeleiden.

Cognitieve	reserve

De verklaring van de relatie tussen opleiding en dementie is niet een-
voudig. Volgens de theorie zorgt een grotere cognitieve reserve voor 
een brein dat zich makkelijker aanpast. Dit plastische brein kan meer 
neuropathologische en vasculaire schade verdragen voordat dit zich kli-
nisch uit als dementie. Het is waarschijnlijk niet alleen opleiding die 
zorgt voor de cognitieve reserve als wel een combinatie van intelligentie, 
stimulerende activiteiten als opleiding en werk, socio-economische sta-
tus en omstandigheden eerder in de levensloop (Deary, 2008). Hierbij is 
het belangrijk te herhalen dat dementie hier niet klinisch wordt geme-
ten. De diagnose vindt plaats op basis van het beantwoorden van de 35 
geheugentestvragen. Een alternatieve verklaring is dan ook dat hoogop-
geleiden met beginnende dementie beter in staat zijn om meer dan 8 
van de 35 vragen correct te beantwoorden dan laagopgeleide demente-
renden. Ook de hoofdpersoon uit Hersenschimmen zoekt manieren om te 
verhullen dat zijn geheugen hem in de steek laat: ‘En wie is dat meisje 
aan tafel? Uit haar gedrag maak ik op dat ze weet wie ik ben. Afwachten 
maar. Misschien zegt Vera haar naam straks of maakt ze een of andere 
opmerking waaruit ik iets omtrent haar identiteit kan opmaken.’
 Een laatste verklaring legt de relatie tussen lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid. In de literatuur over veroudering bestaat de theorie 
van ‘systeem integriteit’, het idee dat het verouderen van het lichaam 
hand in hand gaat met het verouderen van de geest (Deary & Der, 2005). 
Het is bekend dat mensen met een hogere intelligentie langer leven, 
hetgeen onder andere te verklaren is door het vermijden van risicovol 
gedrag. Intelligentere mensen eten in het algemeen gezonder, sporten 
meer, stoppen eerder met roken en hebben minder ongelukken (Deary, 
2008). Dit voordeel van intelligentie zou ook van toepassing kunnen zijn 
op geestelijke gezondheid. Mens sana in corpore sano, oftewel een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 
 Als geestelijke stimulatie de cognitieve reserve doet toenemen, kun-
nen we dementie dan uitstellen door het maken van puzzels? Verschil-
lende observatiestudies hebben aangetoond dat mensen die meer hersen-
stimulerende activiteiten ondernemen een verlaagde kans op dementie 
hebben (Qiu, De Ronchi & Fratiglioni, 2007) Weinig sociale betrokken-
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heid op middelbare en hoge leeftijd verdubbelt de kans op dementie 
(Qiu et al., 2007). Deze resultaten suggereren ook dat arbeidsparticipatie 
een positief effect zou kunnen hebben op cognitie. Dit wordt bevestigd 
door onderzoekers uit Maastricht die een significant negatief effect vin-
den van pensionering op cognitie (Bonsang, Adam, & Perelman, 2010).

Conclusie
Vergrijzing en verhoogde levensverwachting van de babyboomcohorten 
zorgen voor een belangrijke toename van het aantal mensen met demen-
tie. Meer vrouwen dan mannen krijgen te maken met dementie, sim-
pelweg omdat ze ouder worden. Gemiddeld leven mannen en vrouwen 
na hun 55e respectievelijk 1,7 en 2,7 jaar met dementie. Verschillen in 
opleiding tonen echter interessante verschillen in de kans op dementie 
die bevestigd worden door ons onderzoek: hoger opgeleiden hebben een 
lagere kans op dementie dan laagopgeleiden. Als de diagnose dementie 
bij hoger opgeleiden eenmaal is vastgesteld, is het stadium van cognitief 
verval meestal verder gevorderd en is de sterfte hoger. Dit verschijnsel, 
in lijn met de cognitievereservetheorie, leidt tot een significante korte 
levensverwachting met dementie voor hoger opgeleiden. 
 Veel studies hebben gedemonstreerd dat er grote verschillen bestaan 
in het voorkomen van ziekten tussen mensen uit hoge en lage sociaal-
economische klassen. Zo komen diabetes, hartaandoeningen, migraine, 
astma en COPD meer dan twee keer zo vaak voor bij laagopgeleiden als bij 
hoogopgeleiden (CBS, 2007). Ook blijkt dat mensen met een lage sociaal-
economische status vaker depressief zijn, vaker lijden aan angststoornis-
sen en vaker verslaafd zijn (De Graaf et al., 2010). Nu blijkt dat ook in ter-
men van cognitief functioneren op hoge leeftijd mensen met een hogere 
opleiding aan het langste eind trekken. Hoe de relatie en wisselwerking 
tussen opleiding en cognitie precies werkt, verdient meer aandacht in 
vervolgonderzoek. In ieder geval lijkt er bewijs te zijn dat ons brein plas-
tisch is en door opleiding, sociale betrokkenheid, arbeidsparticipatie en 
andere hersenstimulerende activiteiten langer goed blijft functioneren.
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Levensloop en gezondheid in 
lage en middeninkomenslanden

 Tanja A.J. Houweling1

Introductie: ‘Overerfbaarheid’ van sociaal-economische 
positie en gezondheid 

Er bestaat een systematisch verband tussen de sociaal-economische posi-
tie van ouders en de levensloop van hun kinderen. Overlevingskansen als 
baby, gezondheid en vroege ontwikkeling als kind, kansen op een goede 
opleiding en op een goede baan, inkomen en gezondheid als volwassene, 
zijn gerelateerd aan sociaal-economische uitgangspositie. De gevolgen 
van deze intergenerationele overdracht van achterstand en voorsprong, 
zijn scherp zichtbaar in lage en middeninkomenslanden: in cijfers over 
sterfte, ondervoeding en schooluitval. In deze bijdrage behandel ik deze 
samenhangen voor lage en middeninkomenslanden. De opbouw is als 
volgt. Allereerst bespreek ik de relatie tussen sociaal-economische posi-
tie van ouders en de gezondheid (sterftekans en lichamelijke, psycho-
sociale en taal-cognitieve ontwikkeling) van hun kinderen. Vervolgens ga 
ik na hoe sociaal-economische positie intergenerationeel wordt ‘doorge-
geven’, via de invloed van de positie van ouders op schoolparticipatie, en 
daarmee toekomstig beroep en inkomen, van hun kinderen. Ik bespreek 
de lange-termijnimplicaties van deze intergenerationele invloeden. 
Ten derde belicht ik de sociale mechanismen die aan deze verbanden 
ten grondslag liggen, waaronder koopkracht, kennis en vaardigheden, 
psycho-sociale en culturele factoren, omgevingsfactoren en beleid. Deze 
bijdrage besluit met de vraag of de negatieve invloed van een lage soci-
aal-economische positie van ouders op de levensloop van hun kinderen 
kan worden afgezwakt, en hoe verder wetenschappelijk onderzoek kan 
bijdragen aan beleid dat hierop gericht is. 
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Van sociaal-economische positie naar gezondheid en weer 
terug

Gevolgen	voor	gezondheid	van	jonge	kinderen

Kinderen die sterven hebben per definitie een hele korte levensloop. 
In vrijwel alle lage en middeninkomenslanden, is sterfte substantieel 
hoger onder kinderen uit armere huishoudens in vergelijking met hun 
beter gepositioneerde leeftijdgenootjes (figuur 1). Hetzelfde geldt voor 
kinderen van lager opgeleide moeders. Niet alleen bestaat er ongelijk-
heid tussen de meest achtergestelden en de rest van de bevolking. Elk 
stapje omlaag op de sociaal-economische ladder gaat meestal gepaard 
met een lagere overlevingskans van kinderen (Houweling, 2007). Tege-
lijkertijd is dit verband tussen sociaal-economische positie van ouders 
en de overlevingskans van hun kinderen in sommige landen sterker dan 
in andere landen (Wagstaff, 2000). Zo laat figuur 1 bijvoorbeeld een veel 
grotere ongelijkheid in kindersterfte in Senegal dan in Zimbabwe zien. 
 De effecten van een ongelijke uitgangspositie zijn ook zichbaar voor 
de overlevende kinderen, in hun lichamelijke, psycho-sociale, en taal-
cognitieve ontwikkeling (ECDKN, 2007). Zo hebben kinderen uit armere 
huishoudens een grotere kans op ondervoeding (Gwatkin et al., 2007). In 
India, bijvoorbeeld, is 55 procent van de kinderen uit de armste bevol-
kingslaag chronisch ondervoed, in vergelijking tot 21 procent in de 
rijkste bevolkingslaag (figuur 2). Ook in landen met een veel betere voe-
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Figuur 1 Sterfte voor het vijfde levensjaar (per 1000 levend geborenen), voor de 
armste en rijkste 20% groep, voor 40 lage en middeninkomenlanden, 
gebruikmakend van Demographic and Health Survey data verzameld 
tussen 2004 en 2009 (Macro International Inc., 2010)
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dingsgraad, zoals Colombia, is nog steeds een relatie tussen sociaal-eco-
nomische positie en chronische ondervoeding van kinderen zichtbaar. 
Daarbij zijn kinderen uit armere huishoudens vaker niet volledig gevac-
cineerd tegen kinderziektes en hebben zij minder kans op medische 
verzorging bij ziekte. Armoede en ondervoeding hebben weer een effect 
op psycho-sociale en taal-cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen 
(ECDKN, 2007; Grantham-McGregor et al., 2007). Het meeste onderzoek 
over psycho-sociale en taal-cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen 
wordt verricht in rijke landen. Door een gebrek aan data, blijft dit een 
grotendeels ‘onzichtbaar’ probleem in arme landen. Geschat wordt dat 
wereldwijd meer dan 200 miljoen kinderen, voornamelijk in arme lan-
den, een ontwikkelingsachterstand oplopen (Grantham-McGregor et al., 
2007).

Figuur 2 Percentage kinderen jonger dan 5 jaar dat chronisch ondervoed is (leng-
te naar leeftijd, z-score < -2 SD), voor welvaardskwintielen binnen India, 
Kenya en Colombia. Gebruikmakend van Demographic and Health Sur-
vey data verzameld tussen 2005 en 2009 (Macro International Inc., 
2010)

Gevolgen	voor	sociaal-economische	positie	

De sociaal-economische positie van ouders beïnvloedt niet alleen de 
gezondheid, maar ook de toekomstige sociaal-economische positie van 
hun kinderen. Dit effect verloopt niet alleen via vroege psycho-sociale en 
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Figuur 3 Mediaan niveau van gezondheidszorggebruik, onder de armste 20% en 
rijkste 20% binnen 43 lage en midden inkomenslanden in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika, gebruik makend van de meest recente Demographic 
and Health Survey gegevens (het aantal landen varieert tussen 36 en 43 
afhankelijk van data beschikbaarheid) (Macro International Inc., 2010)
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taal-cognitieve ontwikkeling, maar ook via opleidingskansen (ECDKN, 
2007). Schoolparticipatie is lager onder armere kinderen dan onder hun 
meer welgestelde leeftijdsgenootjes (Filmer & Pritchett, 1999; Filmer & 
Pritchett, 2001). Zo gaat slechts circa 40 procent van de 6-10-jarige meis-
jes uit arme huishoudens in sub-Sahara Afrika naar school, in vergelij-
king tot circa 80 procent van de rijkere meisjes in deze regio (figuur 4). 
Scholingsniveau beïnvloedt weer beroepsmogelijkheden en inkomensni-
veau. Zo wordt geschat dat elk extra jaar onderwijs in Azië, Afrika en 
Latijns Amerika gemiddeld een 10-12 procent hoger inkomen oplevert 
(Gueye & Gauci, 2003). Maar ongelijkheid in schoolparticipatie is niet in 
alle regio’s en landen even groot: in Centraal-Azië (waaronder Kazakh-
stan en Kyrgysthan), is de relatie tussen economische positie van het 
huishouden en schoolparticipatie van meisjes veel minder sterk dan in 
Afrika en Zuid-Azië.  

Langetermijnimplicaties	

Gezondheidsproblemen, ontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd en 
een laag opleidingsniveau hebben langetermijngevolgen voor individu 
en samenleving ECDKN, 2007). Ondervoeding bij kinderen wordt vaak 
voorafgegaan door groeivertraging tijdens de zwangerschap. Uit onder-
zoek is bekend dat ondervoeding op jonge leeftijd een determinant is 
van chronische ziekten, waaronder hart en vaatziekten, op latere leef-
tijd. Dit brengt weer sociale en economische kosten voor de samenleving 
als geheel met zich mee (ECDKN, 2007). Ook psycho-sociale en taal-cogni-
tieve ontwikkelingsachterstanden en een laag opleidingsniveau hebben 
langetermijnconsequenties, voor individu (e.g. een lage sociaal-econo-
mische positie op volwassen leeftijd) en samenleving (e.g. arbeidsparti-
cipatie, economische groei, en criminaliteit; ECDKN, 2007). Ten slotte 
hebben gezondheid en sociaal-economische positie van deze, inmiddels 
volwassen geworden, overlevers weer invloed op de levensloop van de 
volgende generatie. 
 Uiteraard is de relatie tussen sociaal-economische positie van ouders 
en de levensloop van hun kinderen niet één op één. Er zijn kinderen 
die, against all odds, het goed doen (Bartley, 2006; ECDKN, 2007), maar 
hun kansen zijn kleiner dan die voor kinderen uit bevoorrechte sociaal-
economisch milieus. 

Verklaringen
Er is behoorlijk wat bekend over de intermediaire factoren die boven-
staande relaties verklaren. Hiertoe behoren gedrag in het huishouden 
(zoals hygiene, voeding en psycho-sociale stimulering van kinderen), 
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gebruik van diensten (preventieve en curatieve gezondheidszorg en 
onderwijs), woonomstandigheden (zoals water en sanitatievoorzie-
ningen en huisvesting) en de lichamelijke en mogelijk ook geestelijke 
gezondheid van de moeder (ECDKN, 2007; Gwatkin et al., 2007; Hadley 
et al., 2008; Harpham et al., 2005). Hieronder bespreek ik sociale mecha-
nismen die boven besproken relaties in lage en middeninkomenslanden 
lijken voort te brengen. 

Koopkracht	

De koopkracht van huishoudens lijkt een belangrijke rol te spelen in het 
verklaren van de relatie tussen sociaal-economische uitgangspositie en 
levensloop. De directe kosten voor onderwijs en gezondheidszorg zijn 
vaak een belangrijke barrière voor arme huishoudens om van deze dien-
sten gebruik te maken (Borghi et al., 2006b; Boyle et al., 2002; James et 
al., 2006; Kowalewski et al., 2002). In Nepal, bijvoorbeeld, kost professi-
onele zorg bij een normale bevalling 366 procent van het maandinko-
men van arme huishoudens, in vergelijking tot 116 procent voor rijke 
huishoudens (Borghi et al., 2006a). Zelfs als gezondheidszorg officieel 
gratis is, zijn er vaak verborgen kosten die een belangrijk deel van het 
maandinkomen kunnen vergen, zoals reistijd (gemist inkomen) en trans-
portkosten (Nahar et al. 1998). Dit heeft onbehandelde ziekte, moeder en 
babysterfte, en verdere verarming van het huishouden tot gevolg (Cor-
bett, 1989; Pryer, 1989; Van Doorslaer et al., 2006; Whitehead et al., 2001). 
Koopkracht beïnvloedt  uiteraard ook woonomstandigheden. Zo wordt 
in arme huishoudens vaker op vaste brandstoffen gekookt, zoals hout 
en uitwerpselen van dieren, met luchtvervuiling binnenshuis (een deter-
minant van acute respiratoire aandoeningen) als gevolg (Knowledge Net-
work on Urban Settings, 2008).  

Kennis	en	vaardigheden

Er bestaat een duidelijk verband tussen opleiding van de moeder en de 
gezondheid en overlevingkans van haar kinderen (Basu & Stephenson, 
2005; Cleland & Ginneken, 1988; Macro International Inc., 2010; Semba 
et al., 2008). De literatuur over het causale effect van kennis en vaar-
digheden in de relatie tussen opleiding van de moeder en overlevings-
kans van haar kinderen, is echter beperkt en niet eenduidig (Frost et 
al., 2005). Enerzijds tonen grote demografische surveys in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika een duidelijke relatie aan tussen opleiding van de 
moeder en specifieke kennis, over ORS, moderne contraceptiva, en HIV/
AIDS (Macro International Inc., 2010; Ryland & Raggers, 1998). Dit ver-
band tussen opleiding en kennis over ziekte en behandeling wordt ech-
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ter niet bevestigd door enkele andere studies (Cleland et al., 1988). Het is 
mogelijk dat dit verschil in onderzoeksuitkomsten is ontstaan door de 
ruimte-tijdafbakening van het onderzoek of door verschillen in concep-
tualisering en operationalisatie. Wat ook het geval moge zijn, het lijkt 
plausibel dat een betere kennis zich vertaalt in gezonder gedrag, maar 
ook hierover is de de literatuur voor lage en midden inkomenslanden 
beperkt. Waarschijnlijk kunnen kennis en vaardigheden de relatie tus-
sen opleiding van de moeder en de ontwikkelingskansen van haar kinde-
ren slechts gedeeltelijk verklaren (Frost et al., 2005). Naast de associatie 
tussen opleiding en economische status van het huishouden (Bicego & 
Boerma, 1993; Cleland et al., 1988), spelen mogelijk ook psycho-sociale 
en culturele factoren, zoals identificatie met de ‘moderne’ wereld en 
een groter zelfvertrouwen in communicatie met leraren en artsen, een 
rol (Cleland et al., 1988).

Psycho-sociale	en	culturele	factoren	

Sociaal-economische positie heeft niet alleen een materiële en cognitie-
ve, maar ook een psycho-sociale en culturele dimensie. Het psycho-socia-
le effect van sociale status wordt aardig geïllustreerd in een experiment 
in India met jongetjes uit een hoge en lage kaste. Hun werd gevraagd 
puzzels op te lossen. Wanneer zij elkaars kaste niet kenden, scoorden 
de jongetjes uit een lage kaste even goed in het oplossen van puzzels 
als de jongetjes uit een hoge kaste. Toen zij elkaars kaste status leer-
den kennen, scoorden de jongens uit de lage kaste aanzienlijk slechter 
(Hoff & Pandey, 2004). Ook in interactie met officiële instellingen kan 
sociale status een rol spelen. Zo zijn er aanwijzingen dat, in sommige 
contexten, mensen met een lagere sociale status minder goed worden 
behandeld in ziekenhuizen en klinieken dan mensen met een hogere 
status (Mamdani & Bangser, 2004; Rani et al., 2008). Tevens worden, vol-
gens Bourdieu (1984), sociale machtsverhoudingen in het dagelijks leven 
geïnternaliseerd en versterkt door mentale classificaties en gedragcodes, 
en weerspiegeld in leefstijl en smaak. Via socialisatie als kind, maar ook 
gedurende de levensloop, zou dit een belangrijke invloed kunnen heb-
ben op gezondheidsgerelateerd gedrag zoals roken, beweging, en voe-
ding (Singh-Manoux & Marmot, 2005). Zo loopt de invloed van opleiding 
van de moeder op gezondheid van haar kinderen, mogelijk deels via 
gedragscodes, bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en beslissings-
bevoegdheid in het huishouden (Cleland et al., 1988). Hoger opgeleide 
moeders hebben bijvoorbeeld meestal minder problemen met het ver-
krijgen van toestemming om naar een kliniek te gaan of om daar alleen 
heen te reizen (Macro International Inc., 2010). 
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Omgevingsfactoren	

Omgevingskenmerken spelen een belangrijke rol in het verklaren van de 
relatie tussen sociaal-economische uitgangspositie en levensloop. Arme 
huishoudens wonen vaak in minder gezonde omgevingen, met een lager 
niveau van infrastructuur en voorzieningen, zoals electriciteit, water en 
sanitatie, scholen en gezondheidszorgfaciliteiten (CSDH, 2008; Know-
ledge Network on Urban Settings, 2008; Macro International Inc., 2010). 
In rurale gebieden in lage en midden inkomenslanden is veilige zorg bij 
de bevalling bijvoorbeeld minder vaak beschikbaar dan in urbane gebie-
den (Wilkinson et al., 1993), en moeten vrouwen meestal langer lopen 
voor drinkwater (Macro International Inc., 2010). Ook in steden wonen 
arme huishoudens vaker in ongezonde gebieden, met meer vervuiling 
en criminaliteit (Knowledge Network on Urban Settings, 2008). Maar ook 
de inrichting van de samenleving en economie in bredere zin, heeft zeer 
waarschijnlijk invloed op de intergenerationele overdracht van achter-
stand en voorsprong  (CSDH, 2008). De mate waarin ouders bijvoorbeeld 
kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun gezin, wordt beïnvloed 
door hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, welke weer 
gerelateerd zijn aan economische structuur en ongelijkheid op natio-
naal en internationaal niveau (Benach et al., 2010). 

Beleid

Hoewel het belang van beleid en andere factoren op nationaal en inter-
nationaal niveau voor bovenstaande mechanismen evident lijkt, is het 
directe empirisch bewijsmateriaal hierover beperkt. De causale paden 
tussen beleid en uitkomst zijn vaak lang en onzeker, en experimentele 
studies zijn niet altijd mogelijk. En beleidsevaluatie gebeurt meestal 
niet in relatie tot implicaties voor sociaal-econonomische ongelijk-
heid in levensloopkansen (MEKN, 2007). Toch zijn er aanwijzingen dat 
beleidsprioriteiten van belang zijn. Zo lijken hogere overheidsuitga-
ven voor gezondheidszorg de ongelijkheid in gezondheidszorggebruik 
en ongelijkheid in kindersterfte te reduceren (Houweling et al., 2005). 
Het verbeteren van de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg door 
het terugbrengen van de directe kosten voor huishoudens lijkt daarbij 
belangrijk, in het bijzonder voor meisjes en vrouwen (CSDH, 2008). Zo 
heeft Thailand in 2001 een belasting-gefinancieerd verzekeringstelsel 
opgezet met universele toegang tot gezondheidszorg (Prakongsai et al., 
2009). Een aantal Afrikaanse landen heeft het schoolgeld voor basison-
derwijs afgeschaft. Een belangrijke les daarbij is dat maatregelen getrof-
fen moeten worden om achteruitgang in kwaliteit (onder meer door 
overvolle klassen) te voorkomen. Het opzetten van alternatieve financie-
ringsmechanismen voor het onderwijssysteem is daarbij van belang (The 
World Bank & Unicef, 2009). 
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Tot besluit
Het achterblijven van grote delen van een bevolking, in sociaal, econo-
misch en gezondheidsopzicht, is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling 
van lage en middeninkomenslanden noch voor het behalen van de Mil-
lennium Ontwikkelingsdoelen. Een derde van de wereldwijde kinder-
sterfte is, bijvoorbeeld, te wijten aan sociaal-economische sterfteverschil-
len binnen landen (Houweling & Kunst, 2010). Kan de negatieve invloed 
van een lage sociaal-economische positie van ouders op de levensloop 
van hun kinderen door beleidsinterventie in deze relatie worden afge-
zwakt? 
 Ja, lijkt het antwoord. Ondersteuning hiervoor komt zowel uit ver-
gelijkingen van rijke landen over de tijd, als uit vergelijkingen tussen 
arme landen op dit moment. In de huidige rijke landen zijn sociaal-
economische ontwikkeling en verbeteringen in de maatschappelijke 
gezondheidszorg in de 19e en 20e eeuw gepaard gegaan met een afname 
van absolute ongelijkheid in kindersterfte tussen sociaal-economische 
groepen (Burstrom et al., 2005; Mheen, 1998). In deze landen overleven 
tegenwoordig nagenoeg alle kinderen de eerste levensjaren. Ook volgen 
tegenwoordig vrijwel alle kinderen in deze landen lager en middelbaar 
onderwijs, dankzij een combinatie van leerplicht en sociaal-economi-
sche ontwikkeling. Vergelijkingen tussen arme landen laten zien dat het 
verband tussen uitgangspositie en levensloop in sommige van deze lan-
den zwakker is dan in andere arme landen. Dit wijst erop dat de schakels 
in de causale keten door beleidsinterventie beïnvloed kunnen worden. 
 Tegelijkertijd betekent dit niet dat de invloed van sociaal-economi-
sche positie van ouders op de levensloop van kinderen verdwijnt als lan-
den rijker worden. De weinige kinderen die in rijke landen sterven, wor-
den vaker geboren uit ouders met een lage sociaal-economische positie 
(Bowles et al., 2007). En nog steeds heeft in deze landen de sociaal-eco-
nomische positie van ouders wel degelijk invloed op de schoolloopbaan 
van hun kinderen, hoewel de mate waarin ook hier sterk verschilt tussen 
rijke landen (UNICEF, 2002). Verder zijn de grote problemen uit de huidi-
ge ontwikkelingslanden vervangen door andere problemen. Obesitas is 
bijvoorbeeld in Europa hoger onder kinderen van ouders met een lagere 
sociaal-economische positie, met gevolgen voor hun gezondheid op vol-
wassen leeftijd (Branca et al., 2007; Howe et al., 2010). 
 Om beter in staat te zijn sociaal-economische ongelijkheid in levens-
loopkansen te reduceren, is meer onderzoek nodig. Het beantwoorden 
van de volgende vragen is daarbij van belang. Ten eerste, waarom is het 
verband tussen sociaal-economische positie van ouders en de levensloop 
van hun kinderen in sommige landen sterker dan in andere landen? 
Welke factoren spelen hierbij een rol? Ten tweede, wat gebeurt er met de 
sterkte van dit verband als landen zich ontwikkelen? Profiteren de meer 
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welgestelden eerst van toegenomen mogelijkheden, waardoor ongelijk-
heid toeneemt (Victora et al., 2000), of gaat snelle ontwikkeling, zoals 
in India en China, gepaard met grotere mogelijkheden voor opwaartse 
mobiliteit van hen die zich onder aan de maatschappelijke ladder bevin-
den? En waar hangt dit van af? Ten derde, welke interventies en beleids-
maatregelen kunnen de negatieve invloed van een lage sociaal-economi-
sche positie van ouders op de levensloop van hun kinderen afzwakken, 
onder welke omstandigheden? Antwoord op deze vragen kan aankno-
pingspunten bieden voor beleid dat erop gericht is te ondersteunen dat 
alle kinderen hun ontwikkelingspotentieel volledig kunnen benutten, 
onafhankelijk van hun sociaal-economische uitgangspositie.

Noot
1. De auteur bedankt dr. Anton Kunst en dr. Luc Bonneux voor hun commentaar op 

een eerdere versie van dit manuscript.
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