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Dutch summary

In deze studie staat het verband tussen sociale stratificatie en gezondheid centraal.

Mensen met een hogere opleiding, een betere baan, een hoger inkomen of hogere

status leven langer en gezonder. Niettemin zijn een aantal belangrijke vragen nog

niet beantwoord, in het bijzonder de vraag naar de specifieke mechanismen die

ten grondslag liggen aan dit verband. Om inzicht te krijgen in deze mechanismen,

richt deze studie zich op het veelzijdige karakter van het sociaaleconomische status

(SES). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat SES niet met slechts één variabele

gemeten kan worden, maar dat meerdere dimensies van SES bekeken moeten wor-

den. Niet alleen objectieve indicatoren van sociale stratificatie, zoals opleiding,

inkomen of beroepsstatus, maar onderzoek heeft aangetoond dat ook subjectieve

dimensies van sociale stratificatie van belang zijn.

Het verband tussen sociale stratificatie en gezondheid is ook op verschillende

niveaus belangrijk. Aan de ene kant zijn er veel SES indicatoren die op het ni-

veau van de individu een rol spelen, zoals opleiding, beroepsprestige of subjectief

waargenomen SES. Aan de andere kant is SES ook belangrijk op een hoger ni-

veau. Hierbij kan men denken aan de relatie tussen artsen en patiënten of de

geaggregeerde inkomensongelijkheid in een land. Deze factoren hebben ook een

aantoonbaar effect op de gezondheid.

In dit boek beantwoorden wij enkele onderzoeksvragen op het gebied van sociale

verschillen in gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cross-nationaal

perspectief waarbij zowel objectieve als subjectieve SES indicatoren worden ge-

bruikt.

Voor de empirische analyses wordt er gebruik gemaakt van data op individueel

niveau uit verschillende landen, zoals de European Social Survey (ESS), de Eu-

ropean Values Study (EVS) of het International Social Survey Program (ISSP).

Deze survey data zijn aangevuld met data op nationaal niveau (zoals inkomenson-

gelijkheid) uit verschillende bronnen, o.a. Eurostat, de Wereldbank en de OESO.

De gebruikte uitkomstvariabelen zijn de algehele gezondheidstoestand en psycholo-

gisch welzijn. Om de hypothesen te toetsen wordt gebruik gemaakt van multi-level

regressie modellen.
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146 DUTCH SUMMARY

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht hoe het verband tussen opleiding en subjec-

tieve gezondheid verschilt tussen de Verenigde Staten en Europa. Eerder onder-

zoek heeft aangetoond dat de gezondheid in de Verenigde Staten slechter is dan in

vergelijkbare, gëındustrialiseerde landen. Dit is in strijd met het feit dat de Ame-

rikaanse gezondheidszorg per capita de duurste ter wereld is. Verder blijkt uit

eerdere studies dat er ook een grote regionale heterogeniteit binnen de Verenigde

Staten is. De empirische analyses combineren wij het grootschalige Behavioral

Risk Factor Surveillance System (BRFSS) uit de Verenigde Staten met de Euro-

pean Values Study (EVS). De BRFSS maakt het mogelijk opleidingsverschillen in

gezondheid tussen de vijftig deelstaten van de VS te bekijken en de EVS omvat

representatieve informatie over de gezondheid van Europeanen op landelijk niveau

voor bijna alle Europese landen. De bevindingen tonen aan dat de prevalentie

van slechte subjectieve gezondheid en opleidingsverschillen in gezondheid groter

zijn in de Verenigde Staten. Maar er zijn ook belangrijke uitzonderingen; som-

mige deelstaten van de VS vertonen een betere gezondheid dan Europese landen

en enkele Oost-Europese landen vertonen een even slechte gezondheid als de VS.

Ook als we naar de opleidingsverschillen in gezondheid kijken zijn er enkele, vaak

Oost-Europese landen, met verschillen die even groot zijn als in de VS.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het verband tussen subjectieve SES en ge-

zondheid vanuit cross-nationaal perspectief. Uit eerder onderzoek blijkt er een

robuust verband aanwezig te zijn tussen subjectieve SES en gezondheid. Dit ver-

band blijft ook bestaan als voor objectieve indicatoren van SES (zoals inkomen,

educatie en beroepsstatus) wordt gecontroleerd. Verder toont eerder onderzoek

aan dat er variatie is in de sterkte van het verband tussen objectieve indicatoren

van SES en gezondheid in verschillende landen. Middels data uit 27 landen tonen

wij aan dat er in elk land een verband bestaat tussen subjectieve SES en twee in-

dicatoren van gezondheid (subjectieve gezondheid en psychologisch welzijn), zelfs

als wij voor de objectieve SES indicatoren opleiding, inkomen, en beroepsstatus

controleren. Ook blijkt uit de resultaten dat er een belangrijke mate van variatie

is in de sterkte van het verband tussen subjectieve SES en gezondheid tussen de

27 landen. Deze variatie is echter niet afhankelijk van verschillen in inkomenson-

gelijkheid en welvaart tussen landen.

In hoofdstuk 4 staat – naast het verband tussen inkomen en gezondheid – een

ander aspect van de relatie tussen sociale stratificatie en gezondheid centraal: het

verband tussen inkomensongelijkheid en gezondheid. Deze verbanden zijn vaak

verklaard aan de hand van een statusvergelijkingsmechanisme, maar dit mecha-

nisme wordt zelden op een directe manier getoetst. In dit hoofdstuk werken wij

dit mechanisme uit en toetsen het ook empirisch via de rol van social vergelij-

king oriëntaties. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen verschillen in hun
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geneigdheid zichzelf met anderen te vergelijken. Dus zijn mensen met een ster-

kere socialevergelijkingsoriëntatie (neiging tot het vergelijken met anderen) ster-

ker bëınvloed door de resultaten van sociale vergelijkingen. In de analyses toetsen

wij of sociale vergelijkingen de verbanden tussen inkomen en gezondheid op het

individueel niveau en inkomensongelijkheid in een land en gezondheid kunnen ver-

klaren. Er wordt data uit 23 Europese landen gebruikt met twee afhankelijke va-

riabelen (subjectieve gezondheid en psychologisch welzijn) om onze hypotheses te

toetsen. Uit onze analyses blijkt dat er een klein negatief effect is van socialeverge-

lijkingsoriëntatie op gezondheid, maar dat het statusvergelijkingsmechanisme het

positieve verband tussen inkomen en gezondheid en het negatieve verband tussen

inkomensongelijkheid en gezondheid niet kan verklaren. Deze resultaten trekken

theorieën van wetenschappers als Wilkinson en Pickett in twijfel, omdat bij hen

sociale vergelijking centraal staat voor het verklaren van deze verbanden.

In hoofdstuk 5 wordt het effect van de relatie tussen artsen en patiënten op op-

leidingsverschillen in gezondheid onderzocht. Eerder onderzoek heeft aangetoond

dat relaties tussen artsen en patiënten geëvolueerd zijn van een artsen-gecentreerde,

paternalistische aanpak naar een patiënten-gecentreerde, egalitaire aanpak van in-

teractie tussen artsen en hun patiënten. Maar hoe bëınvloedt deze ontwikkeling op-

leidingsverschillen in gezondheid? Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik

gemaakt van data uit 24 Europese landen. Ten eerste toetsen wij of een patiënten-

gecentreerde aanpak geassocieerd is met een zwakker verband tussen opleiding en

gezondheid. Ten tweede wordt onderzocht of de patiënten-gecentreerde dan wel

de artsen-gecentreerde aanpak een verschillende invloed heeft op de gezondheid

voor mensen met hoge of lage opleiding. Uit de resultaten blijkt dat verschillende

aanpakken van de relatie tussen artsen en patiënten niet geassocieerd zijn met

opleidingsverschillen in gezondheid. Verder tonen onze analyses aan dat patiënten

met een lage opleiding van een egalitaire, patiënten-gecentreerde aanpak profite-

ren, zodat het algehele gezondheidsniveau onder de bevolking stijgt.




