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Doel: De Nederlandse overheid trekt zich steeds verder terug. Daarom hebben we onderzocht of zieke mensen met een laag
inkomen voldoende sociale contacten hebben om op eigen kracht met hun ziekte om te kunnen gaan en of er een
verschuiving zichtbaar is tussen 2009 en 2012.

Methode: We hebben gebruik gemaakt van de in 2009 en 2012 gehouden gezondheidsenquête onder volwassenen (17-65
jaar) van alle Limburgse gemeenten (2009: n=11.945; 2012: n= 24.978). Het percentage zieke personen dat ernstige
eenzaamheid of zeer weinig contacten rapporteert is naar inkomenscategorie geanalyseerd, voor 2009 en 2012 afzonderlijk.

Resultaten: Zieke personen met een laag inkomen rapporteren vaker ernstige eenzaamheid en zeer weinig persoonlijke
contacten dan zieke personen met een hoog inkomen. In 2012 zegt 6% van de zieken met hoog inkomen ernstig eenzaam te
zijn tegenover 20,7% van de zieken met laag inkomen; in 2009 is dit 3,2% versus 16,2%. In 2012 zegt 4,3% van de zieken
met hoog inkomen zeer weinig persoonlijke contacten te hebben tegenover 11,9% van de zieken met laag inkomen; in 2009
is dit 1,6% versus 11,3% (Chi2-test, p� 0,05).

Conclusie: De gegevens laten een beeld zien van ernstige eenzaamheid en zeer weinig persoonlijke contacten bij een
aanzienlijk deel van de zieke bevolking met een laag inkomen. De situatie is in de periode 2009-2012 licht verslechterd. In
een samenleving waar mensen steeds meer op zichzelf en hun sociale netwerk worden teruggeworpen raden we gemeenten
en GGD’en aan extra toe te zien op deze kwetsbare groepen. Samenwerking tussen gemeenten en GGD is noodzakelijk bij
de uitvoering van de zorgplicht voor langdurig zieken en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
De gemeentelijke monitor voor het sociaal domein in combinatie met de gezondheidsmonitor van de GGD biedt de
mogelijkheid om vroegtijdig knelpunten te signaleren.

Trefwoorden: sociaaleconomische gezondheidsverschillen, sociaal netwerk, participatiesamenleving

Inleiding
We lezen het dagelijks in de krant: de Nederlandse over-
heid trekt zich terug. Met de in gang gezette ombouw van
de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving
probeert het kabinet de betrokkenheid in de samenleving
te stimuleren en de Nederlandse overheidsfinanciën op
orde te krijgen, zodat de uitgaven op de langere termijn
houdbaar blijven tegen een acceptabele belastingdruk.
Gemeenten zijn vanaf begin 2015 verantwoordelijkheid
voor de vormgeving van de participatiesamenleving op
lokaal niveau. Gemeenten zijn al sinds 1989 verantwoor-
delijkheid voor het volksgezondheidsbeleid (Wet Publie-
ke Gezondheid; Wpg) en daar komt nu de jeugdzorg, de
wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de ar-

beidsparticipatie voor mensen met een beperking bij
(Participatiewet). Gemeenten krijgen dus een grote rol op
het terrein van de ondersteuning thuis en het terugdrin-
gen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.1,2

Vorm en inhoud van deze zorg kunnen per gemeente
verschillen, afhankelijk van het ambitieniveau en de lo-
kaal beschikbare middelen. Gemeenten kunnen door het
Rijk aangesproken worden wanneer zij niet voldoen aan
hun zorgplicht. Om het allemaal te kunnen blijven fi-
nancieren, doen de gemeenten nadrukkelijk beroep op de
zelfredzaamheid van burgers, ondersteund door mantel-
zorgers uit het eigen sociale netwerk.3,4 Met name wan-
neer zich gezondheidsproblemen voordoen, doen men-
sen een beroep op hun sociale netwerk.5-7 In principe zijn
alle Nederlanders via de zorgverzekeringswet (Zvw) en de
algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) verzekerd
tegen onvoorziene uitgaven als gevolg van ziekte of be-
perkingen. In de ombouw van de verzorgingsstaat naar de
participatiesamenleving gaat een deel van de voorzienin-
gen van de Zvw en de AWBZ naar de wet langdurige zorg

1 GGD Zuid-Limburg / Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid, Geleen

2 CAPHRI, Health Services Research, Maastricht University,
Maastricht

3 Veiligheidsregio Limburg-Noord, Venlo
4 Maastricht University, CAPHRI, Sociale Geneeskunde, Maastricht

tsg jaargang 93 / 2015 nummer 7 Eenzaam aan de onderkant: een studie naar ziekte, armoede en eenzaamheid - pagina 268 / www.tsg.bsl.nl



(Wlz) en de Wmo of wordt
het door middel van stren-
gere indicatiecriteria de
eigen verantwoordelijkheid
van het individu.3 Mensen
kunnen zich op onderdelen
extra verzekeren om het
eigen risico te beperken.
Voor personen met een bo-
venmodaal inkomen is dit
een realistische optie maar
voor personen met een mi-
nimumloon is dit aanzien-
lijk lastiger. Ingeval van
ziekte beschikken personen
in de bovenmodale inko-
menscategorie over de mo-
gelijkheid om gezondheids-
voorzieningen aan te schaf-
fen of extra hulp in te ko-
pen waarmee zo nodig de eigen mantelzorgers ontlast
kunnen worden.8 Voor zieken met een minimumloon
zijn deze mogelijkheden beperkt. Zij zullen een beroep
doen op hun sociale netwerk.

Tegen deze achtergrond hebben we onderzoek gedaan
naar de kracht van het sociale netwerk van volwassenen
met een ziekte of beperking, met name onder volwasse-
nen uit de lage inkomenscategorie. Een laag inkomen is
een belangrijke determinant voor een lage sociaalecono-
mische positie en deze lage positie hangt weer samen met
gezondheidsachterstand, enerzijds door causatie- en an-
derzijds door selectiemechanismen.9,10 Causatie betekent
dat een lage sociaaleconomische status via specifieke de-
terminanten zoals woon- en werkomgeving en leefstijl
leidt tot een slechtere gezondheid. Selectie houdt in dat
een slechtere gezondheidstoestand via negatieve effecten
op opleiding en werk leidt tot een lagere sociaalecono-
mische status. Zo resulteert sociale status in gezond-
heidsverschillen.11 Het verkleinen van deze gezond-
heidsverschillen blijkt een hardnekkig problem.12 Als
gevolg van de nieuwe wetgeving kunnen zich knelpunten
voordoen bij bepaalde groepen in de samenleving, naar
verwachting vooral bij groepen met een gezondheids-
problemen en een lage sociaaleconomische status. Voor
gemeenten en hun GGD is er veel aan gelegen om de
ondersteuning thuis adequaat in te vullen en om ge-
zondheidsverschillen niet verder te laten toenemen. Door
de individualisering en de toenemende inkomensonge-
lijkheid staat de sociale cohesie onder druk.13 Daarom
hebben we onderzocht of zieke mensen met een laag
inkomen voldoende sociale contacten hebben om op
eigen kracht met hun ziekte om te gaan en of er een
verschuiving zichtbaar is tussen 2009 en 2012.

Methode
Gebruikelijk is dat GGD’en elke vier jaar een gezond-
heidsenquête uitvoeren onder jeugd, volwassenen en ou-
deren om de gezondheidstoestand van de bevolking in
hun regio in kaart te brengen. In 2012 heeft de eerste
gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het

Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en het
Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu
(RIVM) plaatsgevonden.
Voor dit onderzoek is ge-
bruik gemaakt van de
GGD-gezondheidsenquête
onder volwassenen (17-65
jaar) uit 2009 en de GGD-
CBS-RIVM-gezondheids-
enquête uit 2012. GGD
Zuid Limburg en de Veilig-
heidsregio Limburg-Noord
hebben de enquêtes uitge-
voerd. Het onderzoeksont-
werp is cross-sectioneel en
de gegevens zijn zelfrap-
portages. Uit het bevol-
kingsregister zijn at random

zelfstandig wonende volwassenen (niet geı̈nstitutionali-
seerd, niet wonend/verblijvend in ziekenhuis, verzor-
gingshuis, verpleeghuis of anderszins) geselecteerd en
aangeschreven. In 2009 heeft bijna 4% van de volwassen
bevolking een uitnodiging ontvangen, in 2012 12%. In
2012 hebben veel gemeenten ervoor gekozen om hun
steekproeven op te hogen zodat zij uitspraken kunnen
doen over hun kernen en wijken. De steekproeven voor
jong volwassenen en een aantal postcodegebieden met
een gemiddeld lage sociaaleconomische status zijn opge-
hoogd vanwege de te verwachte lagere respons. In 2009
was de respons 45,5% en vulden 11.945 volwassenen de
enquête in; in 2012 was de respons 41,3% met 24.978
volwassenen.

Fysieke ongezondheid is gemeten aan de hand van het
aantal zelfgerapporteerde chronische aandoeningen die
door een arts zijn vastgesteld; de respondenten konden in
2009 kiezen uit de standaard GGD lijst van achttien aan-
doeningen (bijvoorbeeld suikerziekte, reumatoı̈de artri-
tis) en in 2012 uit de standaard CBS lijst van negentien
aandoeningen. Ziektestatus is gedichotomiseerd en vol-
wassenen met tenminste een gediagnosticeerde aandoe-
ning zijn als ziek gedefinieerd.

Het aantal contacten met familieleden, vrienden en
buren is gevraagd in zes antwoordcategorieën (1. meer
dan 1x per week; 2. 3x per maand; 3. 2x per maand; 4. 1x
per maand; 5. Minder dan 1x per maand; 6. zelden of
nooit). De somscore loopt van 3 (veel contacten) tot 18
(nauwelijks contacten). Een score � 10 is gelijk aan
minder dan twee maal per maand contact met familie,
vrienden of buren en is in dit onderzoek gedefinieerd als
het hebben van zeer weinig sociale contacten (RIVM,
2014). Eenzaamheid is gemeten met de schaal van de
Jong-Gierveld14 (in onze data: Cronbach’s a = 0,88 en
0,91 in respectievelijk 2009 en 2012). De schaal loopt van
0 (niet eenzaam) tot 11 (zeer eenzaam), waarbij een score
� 9 gedefinieerd is als ernstige eenzaamheid.

Inkomen is in 2009 gemeten aan de hand van zelf-
gerapporteerd netto inkomen, onderverdeeld in vijf
categorieën (oplopend van minder dan b 1.000 per

Kernpunten

. De GGD gezondheidsenquête laat zien dat onge-
veer 5 tot 7% van de bevolking bestaat uit zieke
burgers met een laag inkomen, die zeer eenzaam
zijn en zeer weinig sociale contacten hebben.

. Deze groep kan nauwelijks terugvallen op een
sociaal netwerk ingeval zij zorg behoeven. Schei-
ding en arbeidsongeschiktheid dragen bij aan het
beperkte sociale netwerk.

. De omslag van verzorgingsstaat naar participa-
tiesamenleving vraagt om extra aandacht voor
deze kwetsbare groep.

. Er ligt een uitdagende opdracht voor gemeenten
en GGD’en om samenhang aan te brengen in de
monitor voor het sociaal domein en de gezond-
heidsmonitor.
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maand in vijf categorieën naar meer dan b 3.101,- per
maand). In 2012 zijn op individueel niveau de gestan-
daardiseerde huishoudinkomens op basis van de belas-
tingaangifte door het CBS toegevoegd aan de gezond-
heidsgegevens, onderverdeeld in vijf categorieën (oplo-
pend van minder dan b 15.200 per jaar naar meer dan b
31.000,- per jaar).

Met behulp van kruistabellen (Chi2) en logistische re-
gressie is het verband berekend tussen ziekte, ernstige
eenzaamheid en zeer weinig sociale contacten naar inko-
men. Ernstige eenzaamheid en zeer weinig persoonlijke
contacten reflecteren de kwaliteit en kwantiteit van het
sociale netwerk. Het sociale netwerk wordt ook beı̈nvloed
door leeftijd, geslacht, etniciteit, burgerlijke staat, oplei-
ding en werksituatie. Daarom is in de analyses apart ge-
corrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau (acht
geordende categorieën van geen, lager onderwijs, LBO tot
en met universiteit), werksituatie (tien categorieën van
fulltime werkend naar nog onderwijs volgend), etnische
achtergrond (tien categorieën) en burgerlijke staat (ge-
huwd, ongehuwd, gescheiden, verweduwd). Geslacht,
werksituatie, etnische achtergrond en burgerlijke staat
werden als categoriale variabelen geanalyseerd. Statisti-
sche significantie is vastgesteld op p�0,05.

Resultaten
Het gemiddelde aantal lichamelijke aandoeningen in
2009 was 0,94 met een standaarddeviatie van 1,45; in
2012, respectievelijk 0,78 en 1,31. In 2009 geeft 47,2%
van de volwassen populatie aan minimaal één ziekte te
hebben, in 2012 is dit 40,6%. Lagere inkomensgroepen
rapporteren vaker ziekte dan hogere inkomensgroepen:
44 versus 38% in 2009 en 46 versus 37% in 2012 (Tabel
1). Het gemiddelde op de eenzaamheidsschaal van de
Jong-Gierveld was 2,45 in 2009 en 2,44 in 2012 met een
standaarddeviatie van respectievelijk 2,89 en 3,13. Ern-
stige eenzaamheid komt onder zieken twee keer zoveel
voor als onder gezonde volwassenen namelijk 9,0 versus

4,3% in 2009 en 11,2 versus 5,5% in 2012. Ernstige een-
zaamheid onder zieken met een laag inkomen bedraagt
16,2% in 2009 en 20,7% in 2012 tegenover 3,2% in 2009
en 6% in 2012 onder zieken met een hoog inkomen. Het
gemiddelde aantal contacten was 5,07 in 2009 en 5,13 in
2012 met een standaarddeviatie van respectievelijk 2,82
en 2,77. Het verschil in het hebben van zeer weinig con-
tacten is tussen zieken en gezonden 6,1 versus 5,0% in
2009 en 6,9 versus 4,7% in 2012. Zeer weinig contacten
komt onder de zieken met een laag inkomen bij 11,3% in
2009 en 11,9% in 2012 voor tegenover 1,6% in 2009 en
4,3% in 2012 bij de zieken met een hoog inkomen. Lager
inkomen blijkt sterk geassocieerd met zowel ernstige
eenzaamheid als zeer weinig contact met familie, vrien-
den of buren. De verschillen in ernstige eenzaamheid en
zeer weinig contacten tussen gezonden en zieken in de
lage inkomenscategorie is tussen 2009 en 2012 licht toe-
genomen. Alle verschillen zijn statistisch significant
(p�0,05).

Na controle voor leeftijd en geslacht blijkt er een sterk
verband te zijn tussen een laag inkomen enerzijds en
ernstige eenzaamheid en zeer weinig contacten anderzijds
(Tabel 2 en 3, model 1). Odds ratio’s behorend bij een
laag inkomen variëren tussen de 3 en 10,5. Aparte con-
troles voor de covariaten laten het volgende zien. Etni-
sche achtergrond blijkt niet bij te dragen aan de ver-
hoogde odds ratio’s voor de laagste inkomensgroep. Ge-
scheiden of arbeidsongeschikt zijn verklaren voor een
deel waarom de lage inkomensgroep ernstiger eenzaam is
(de andere categorieën van burgerlijke staat en werksi-
tuatie doen dat minder). Maar ook met simultane cor-
rectie voor deze variabelen blijven de odds ratio’s voor de
lage inkomensgroep sterk verhoogd (Tabel 2 en 3, model
2). Een laag opleidingsniveau verklaart gedeeltelijk waar-
om een laag inkomen gerelateerd is aan het hebben van
zeer weinig contacten. Op het inkomenseffect op zeer
weinig contacten in gezonde personen in 2012 na (OR =

Tabel 1 Percentage dat ziektea, ernstige eenzaamheidb of zeer weinig contactenc rapporteert naar inkomen en ziektestatus, voor 2009 en 2012
afzonderlijk

N % rapporteert
ziektea

% rapporteert ernstige eenzaamheidb % rapporteert zeer weinig contactenc

Gezonde personen Zieke personen Gezonde personen Zieke personen

Inkomen 2009 d

> b 3101 (hoog)
b 1751-b 3100
b 1351-b 1750
b 1001-b 1350
< b 1000 (laag)
Totaal

1692
2920
1536
1289
1597
9034

37,9
47,4
52,5
56,4
44,1
47,2

1,0
3,4
5,0
8,0
6,8
4,3

3,2
5,2
8,1
15,4
16,2
9,0

3,8
3,6
4,6
7,1
8,1
5,0

1,6
4,2
5,7
9,0
11,3
6,1

Inkomen 2012e

> b 31000 (hoog)
b 24201-b 31000
b 19401-b 24200
b 15201-b 19400
< b 15200 (laag)
Totaal

5926
6539
5467
3795
2974
24701

37,3
37,8
40,4
45,8
46,9
40,6

3,2
4,2
4,8
8,8
11,9
5,5

6,0
7,5
11,0
16,1
20,7
11,2

3,4
3,9
4,7
5,5
9,2
4,7

4,3
5,6
6,0
9,2
11,9
6,9

a De ziektestatus is gedichotomiseerd: 0: geen ziekte gediagnosticeerd en 1: tenminste 1 ziekte gediagnosticeerd;
b Ernstige eenzaamheid gedefinieerd als somscore �9 op de eenzaamheidsschaal van de Jong-Gierveld (min score 0, max score 11);
c Zeer weinig contacten gedefinieerd als somscore � 10 (min score 3, max score 18), equivalent aan minder dan twee contacten per maand met familie,
vrienden of buren;
d Zelfgerapporteerd netto maandinkomen per huishouden (voorgecodeerde categorieën);
e Gestandaardiseerd netto jaarinkomen per huishouden volgens de opgave van het CBS (gecodeerde categorieën).
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1,65 (95% CI: 0,97-2,82)), zijn alle odds ratio’s statistisch
significant (p�0,05).

Voor jonge en oudere volwassenen en voor mannen en
vrouwen is het effect van inkomen op de uitkomstmaten
hetzelfde. Separate analyses voor deze subgroepen laten
dus geen andere uitkomsten zien, waardoor de robuust-
heid van de bevindingen wordt versterkt. Als we ziekte
definiëren als het hebben van twee of meer aandoeningen
blijven de resultaten nagenoeg hetzelfde. Laag inkomen is
ook gerelateerd aan een ernstige eenzaamheid en zeer
weinig sociale contacten als we de analyses in de 19 ver-
schillende ziektegroepen afzonderlijk berekenen. De odds
ratio’s voor het inkomenseffect van 2009 en 2012 kunnen
niet vergeleken worden omdat de inkomenscategorieën
in 2009 en 2012 verschillend gemeten zijn. Alle resultaten
zijn bevestigd door in de analyse gebruik te maken van de
continue versie van de beide uitkomstmaten (eenzaam-
heid en persoonlijke contacten).

Discussie
Om inzicht te krijgen in de kracht van het sociale netwerk
in Limburg hebben wij onderzoek uitgevoerd met behulp
van de Limburgse gezondheidsenquête onder bijna
12.000 volwassenen in 2009 en bijna 25.000 volwassenen
in 2012. Onderzocht is of er een relatie is tussen inko-
men, ernstige eenzaamheid en persoonlijke contacten
onder zieke volwassenen en of dit gedurende de periode
2009 tot 2012 is veranderd. Zeer ernstige eenzaamheid en
weinig persoonlijke contacten blijken verontrustend
hoog onder de zieken met een laag inkomen in vergelij-
king tot de zieken met een hoog inkomen. Het hogere
percentage kan voor een deel verklaard worden door
grotere werkloosheid en een hoger percentage gescheiden
volwassenen. De hogere scheidingspercentages in deze
groep is symptomatisch voor de toename van steeds los-
sere persoonlijke verbintenissen.15,16 Ook arbeidsonge-
schiktheid kan leiden tot een beperkt sociaal netwerk en
sociale isolatie waarbij ziek worden niet alleen resulteert
in inkomensverlies en moeizame werkhervatting maar
ook in ontwrichting van het sociale netwerk met als ge-
volg een gevoel van sociale vervreemding.17 Met een te-
rugtredende overheid waar allereerst een beroep wordt
gedaan op de zelfredzaamheid van de burger met steun
van zijn sociale netwerk, schetsen onze resultaten een
somber beeld voor met name de zieken in de laagste in-

komenscategorie in onze samenleving, ongeveer 5 tot 7%
van de totale volwassenpopulatie. Of deze groep de door
de overheid gevraagde zelfredzaamheid aankan en steun
kan vinden in het sociale netwerk is zeer de vraag. Im-
mers, deze groep mist niet alleen de financiële mogelijk-
heden, maar ook de sociale mogelijkheden om zelf de
moeilijkheden bij ziekte en zorgbehoefte het hoofd te
kunnen bieden.18 Gemeenten moeten er dus op letten dat
het participatiebeleid dat zij opstellen, voldoende kansen
biedt voor de populatie als geheel inclusief de zieken in de
laagste inkomenscategorie.

Een beperking van ons onderzoek is dat het zelfge-
rapporteerde bevindingen zijn, waardoor betrouwbaar-
heid en validiteit ter discussie staan. Dit geldt met name
voor de inkomensgegevens die in 2009 gebaseerd waren
op zelfrapportage in netto inkomen per maand en in
2012 op CBS gegevens in netto inkomen per jaar. Uit
onderzoek is bekend dat het besteedbaar inkomen bere-
kend op basis van zelfgerapporteerde gegevens van res-
pondenten redelijk samenhangt met het besteedbaar in-
komen dat berekend is op basis van landelijke registra-
tiedata, maar dat de absolute inkomensbedragen op basis
van registratiegegevens soms lager liggen dan de zelfge-
rapporteerde.19 Beide meetinstrumenten worden veel-
vuldig gebruikt, beide geven een rangorde van laag naar
hoog en beide laten een inverse relatie zien met minder
goede gezondheid. Alleen in de laagste inkomensgroep
worden op basis van zelfgerapporteerd inkomen grotere
gezondheidsverschillen gevonden dan met de inkomens-
data op basis van fiscale bronnen.20

Een tweede beperking betreft de lage respons. Hoewel
een lage respons niet noodzakelijkerwijs resulteert in
kwalitatief slechtere studies,21,22 is het een punt van zorg
vanwege de mogelijke selectie bias die kan optreden. We
weten dat mensen met zeer ernstige gezondheidsproble-
men minder geneigd zijn om mee te doen waardoor on-
derrapportage ontstaat bij de meest kwetsbare groepen.
Onze resultaten kunnen dus een iets te rooskleurig beeld
schetsen.

Een bijkomend resultaat van ons onderzoek is dat we
hebben laten zien dat we met de gezondheidsenquête van
de GGD aanvullende analyses kunnen uitvoeren die in-
zicht geven in de aanwezigheid van sociale contacten
waar burgers op kunnen terugvallen ingeval van ziekte.
Deze informatie kan relevant zijn om de overgang naar de

Tabel 2 Odds ratio’s ten aanzien van ernstige eenzaamheid naar inkomen, gecontroleerd voor leeftijd en geslacht (model 1) en additioneel voor
opleidingsniveau, al dan niet gescheiden zijn en al dan niet arbeidsongeschikt zijn (model 2).

2009 2012
Gezonde personen Zieke personen Gezonde personen Zieke personen

Model 1 - Inkomen
- Hoog
-
-
-
- Laag

1,00
3,65 (1,85-7,23)
5,70 (2,81-11,6)
9,77 (4,85-19,7)
9,59 (4,78-19,3)

1,00
1,68 (1,01-2,78)
2,63 (1,57-4,40)
5,77 (3,53-9,43)
6,72 (4,09-11,0)

1,00
1,38 (1,08-1,75)
1,61 (1,26-2,06)
3,04 (2,39-3,87)
4,37 (3,43-5,58)

1,00
1,31 (1,04-1,65)
1,99 (1,59-2,48)
3,11 (2,49-3,87)
4,28 (3,43-5,35)

Model 2 - Inkomen
- Hoog
-
-
-
- Laag

1,00
2,87 (1,43-5,76)
3,75 (1,79-7,87)
5,00 (2,33-10,7)
4,31 (1,98-9,39)

1,00
1,33 (0,78-2,26)
1,67 (0,96-2,90)
2,83 (1,63-4,93)
2,74 (1,53-4,90)

1,00
1,23 (0,96-1,58)
1,36 (1,05-1,75)
2,13 (1,64-2,76)
2,82 (2,17-3,67)

1,00
1,19 (0,93-1,51)
1,53 (1,21-1,94)
1,99 (1,56-2,54)
2,23 (1,73-2,87)
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participatiesamenleving te monitoren.23-25 De vorm en
de inhoud van de Wmo en de Participatiewet (de gewij-
zigde Wet Werk Bijstand) verschillen per gemeenten. Op
de budgetten die gemeenten van het Rijk ontvangen
wordt 15 tot 25% bezuinigd. De verdeelsleutel voor het
overhevelen van rijksgelden naar de gemeenten wordt
mogelijk onvoldoende gecorrigeerd voor ziekte26 en so-
ciaaleconomische omstandigheden. Dit betekent dat ge-
meenten met relatief veel ongezonde mensen een grotere
lokale lastendruk gaan ondervinden dan gemeenten met
een relatief gezonde bevolking. De gezondheidsverschil-
len tussen gemeenten kunnen in Nederland aanzienlijk
zijn en derhalve ook de toegewezen budgetten om de
gemeentelijke zorgplicht waar te kunnen maken.27-28

Goede monitoring van gezondheid, sociale contacten,
zelfredzaamheid en sociaaleconomische gezondheidsver-
schillen op gemeenteniveau is daarom van essentieel be-
lang. GGD’en dienen hier, samen met CBS en het RIVM
een rol in te vervullen. Dit biedt kansen voor GGD-epi-
demiologen om mee te denken in de mogelijkheden tot
samenhang tussen de monitor voor het sociaal domein29

en de gezondheidsmonitor. Gemeenten worden dan
concreet geholpen bij de uitvoering van gedecentrali-
seerde taken. Door middel van continue monitoring
wordt inzichtelijk gemaakt of elders in Nederland soort-
gelijke verschillen bestaan in de kwetsbaarheid van sub-
groepen in de samenleving als gevolg van nieuw ge-
meentelijk beleid.
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