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Een lage sociaaleconomische positie (SEP), gemeten met indicatoren als een laag 

opleidingsniveau of een laag inkomen, is een belangrijke risicofactor voor ongunstige 

uitkomsten in werk en gezondheid. De SEP beïnvloedt intermediaire determinanten van 

gezondheid, zoals materiële omstandigheden, gezondheidsgedrag, en psychosociale 

factoren. Deze intermediaire determinanten kunnen vervolgens sociaaleconomische 

verschillen in gezondheid veroorzaken. Andere (risico)factoren, zoals een transgenerationele 

belasting voor type 2 diabetes mellitus (T2DM), kunnen de negatieve invloed van een lage 

SEP versterken en daarmee bijdragen aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een 

slechte gezondheid kan vervolgens SEP ook beïnvloeden via mogelijkheden om te werken en 

daarmee inkomen. Meer inzicht is nodig in hoe een lage SEP op zichzelf en in combinatie 

met andere risicofactoren samenhangt met ongunstige uitkomsten in werk en gezondheid 

om gerichtere screening, preventie- en interventiemethoden te ontwikkelen. Het doel om 

hieraan bij te dragen heeft geleid tot zes onderzoeksvragen: 

1. Verschillen absolute en relatieve sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen 

leeftijdsgroepen naar indicator van SEP, gezondheidsuitkomst en geslacht? 

2. Bestaat er interactie van een laag opleidingsniveau en een slechte fysieke en psychische 

gezondheid met werkloosheid in verschillende fasen van het werkleven? 

3. Wat is het effect van pensionering op het traject van functionele gezondheid en 

modificeert SEP deze veranderingen in functionele gezondheid vóór en na pensionering? 

4. Bestaat er interactie van een lage SEP en een familiegeschiedenis van T2DM met T2DM 

prevalentie en kunnen gezondheidsgedrag en klinische risicofactoren deze interactie 

verklaren?  

5. Bestaat er interactie van een lage SEP en een hoge genetische risicoscore voor T2DM 

met T2DM prevalentie en incidentie en kunnen gezondheidsgedrag en klinische 

risicofactoren deze interactie verklaren? 

6. Wat zijn determinanten van een hoge deelnamegraad op de basismeting van grote 

biobank studies in de algemene bevolking? 

In hoofdstuk 1 introduceren we het “Conceptual framework for action on the social 

determinants of health” van de Wereldgezondheidsorganisatie om te beschrijven hoe 

sociaaleconomische verschillen in werk en gezondheid kunnen ontstaan vanuit structurele 

en intermediaire determinanten van gezondheid. We geven achtergrondinformatie over het 

 

 

concept en de meting van SEP, de gezondheids- en werk-gerelateerde uitkomsten, en het 

belang van een voldoende respons voor epidemiologisch onderzoek. Voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen 1, 2 en 4 gebruiken we cross-sectionele gegevens 

van de “Lifelines Cohort en Biobank Studie”, een multidisciplinair prospectief cohort 

onderzoek in Noord-Nederland. Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 5 gebruiken 

we cross-sectionele en longitudinale gegevens met 5 jaar follow-up van Lifelines. Lifelines is 

opgezet om universele risicofactoren en effectmodificatoren van veelvoorkomende 

multifactoriële ziekten te onderzoeken. Tenslotte, voor het beantwoorden van 

onderzoeksvraag 3, gebruiken wij gegevens van de “Health and Retirement Study” (HRS) met 

een follow-up van 16 jaar. De HRS is een nationaal representatieve longitudinale survey in de 

Verenigde Staten van Amerika onder personen van 50 jaar en ouder, en is opgezet om het 

proces van ouder worden beter te begrijpen en te onderzoeken wat de invloed hierop is van 

sociale en politieke veranderingen op nationaal niveau.   

In hoofdstuk 2 onderzoeken wij of absolute en relatieve sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen verschillen tussen leeftijdsgroepen naar indicator van SEP, 

gezondheidsuitkomst en geslacht. SEP werd gemeten als opleidingsniveau en als inkomen 

van het huishouden en was zelf-gerapporteerd. Fysieke en psychische gezondheid werden 

gemeten met de RAND-36 vragenlijst. Leeftijd was opgedeeld in 11 categorieën van 5 jaar. 

Deze studie liet absolute en relatieve gezondheidsverschillen zien tussen leeftijdsgroepen 

naar indicator van SEP, gezondheidsuitkomst en geslacht. Absolute sociaaleconomische 

verschillen waren het meest uitgesproken voor psychische gezondheid naar 

huishoudinkomen bij mannen. Voor die combinatie waren verschillen groter in jongere dan 

oudere leeftijdsgroepen. Relatieve sociaaleconomische verschillen waren het meest 

uitgesproken voor fysieke gezondheid naar opleidingsniveau bij mannen. Ook hier waren de 

verschillen groter in de jongere dan in de oudere leeftijdsgroepen. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken wij de associaties en interacties van opleidingsniveau en fysieke 

en psychische gezondheid met werkloosheid in het vroege, midden, en late werkleven. 

Fysieke en psychische gezondheid werden gemeten met de RAND-36 vragenlijst. 

Opleidingsniveau was zelf-gerapporteerd. Deelnemers die aangaven minder dan 12 uur per 

week te werken of werkloos te zijn werden gecategoriseerd als werkloos, deelnemers die 

aangaven minstens 12 uur per week te werken werden gecategoriseerd als werkend. 
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Een lage sociaaleconomische positie (SEP), gemeten met indicatoren als een laag 

opleidingsniveau of een laag inkomen, is een belangrijke risicofactor voor ongunstige 

uitkomsten in werk en gezondheid. De SEP beïnvloedt intermediaire determinanten van 

gezondheid, zoals materiële omstandigheden, gezondheidsgedrag, en psychosociale 

factoren. Deze intermediaire determinanten kunnen vervolgens sociaaleconomische 

verschillen in gezondheid veroorzaken. Andere (risico)factoren, zoals een transgenerationele 

belasting voor type 2 diabetes mellitus (T2DM), kunnen de negatieve invloed van een lage 

SEP versterken en daarmee bijdragen aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een 

slechte gezondheid kan vervolgens SEP ook beïnvloeden via mogelijkheden om te werken en 

daarmee inkomen. Meer inzicht is nodig in hoe een lage SEP op zichzelf en in combinatie 

met andere risicofactoren samenhangt met ongunstige uitkomsten in werk en gezondheid 

om gerichtere screening, preventie- en interventiemethoden te ontwikkelen. Het doel om 

hieraan bij te dragen heeft geleid tot zes onderzoeksvragen: 

1. Verschillen absolute en relatieve sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen 

leeftijdsgroepen naar indicator van SEP, gezondheidsuitkomst en geslacht? 

2. Bestaat er interactie van een laag opleidingsniveau en een slechte fysieke en psychische 

gezondheid met werkloosheid in verschillende fasen van het werkleven? 

3. Wat is het effect van pensionering op het traject van functionele gezondheid en 

modificeert SEP deze veranderingen in functionele gezondheid vóór en na pensionering? 

4. Bestaat er interactie van een lage SEP en een familiegeschiedenis van T2DM met T2DM 

prevalentie en kunnen gezondheidsgedrag en klinische risicofactoren deze interactie 

verklaren?  

5. Bestaat er interactie van een lage SEP en een hoge genetische risicoscore voor T2DM 

met T2DM prevalentie en incidentie en kunnen gezondheidsgedrag en klinische 

risicofactoren deze interactie verklaren? 

6. Wat zijn determinanten van een hoge deelnamegraad op de basismeting van grote 

biobank studies in de algemene bevolking? 

In hoofdstuk 1 introduceren we het “Conceptual framework for action on the social 

determinants of health” van de Wereldgezondheidsorganisatie om te beschrijven hoe 

sociaaleconomische verschillen in werk en gezondheid kunnen ontstaan vanuit structurele 

en intermediaire determinanten van gezondheid. We geven achtergrondinformatie over het 

 

 

concept en de meting van SEP, de gezondheids- en werk-gerelateerde uitkomsten, en het 

belang van een voldoende respons voor epidemiologisch onderzoek. Voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen 1, 2 en 4 gebruiken we cross-sectionele gegevens 

van de “Lifelines Cohort en Biobank Studie”, een multidisciplinair prospectief cohort 

onderzoek in Noord-Nederland. Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 5 gebruiken 

we cross-sectionele en longitudinale gegevens met 5 jaar follow-up van Lifelines. Lifelines is 

opgezet om universele risicofactoren en effectmodificatoren van veelvoorkomende 

multifactoriële ziekten te onderzoeken. Tenslotte, voor het beantwoorden van 

onderzoeksvraag 3, gebruiken wij gegevens van de “Health and Retirement Study” (HRS) met 

een follow-up van 16 jaar. De HRS is een nationaal representatieve longitudinale survey in de 

Verenigde Staten van Amerika onder personen van 50 jaar en ouder, en is opgezet om het 

proces van ouder worden beter te begrijpen en te onderzoeken wat de invloed hierop is van 

sociale en politieke veranderingen op nationaal niveau.   

In hoofdstuk 2 onderzoeken wij of absolute en relatieve sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen verschillen tussen leeftijdsgroepen naar indicator van SEP, 

gezondheidsuitkomst en geslacht. SEP werd gemeten als opleidingsniveau en als inkomen 

van het huishouden en was zelf-gerapporteerd. Fysieke en psychische gezondheid werden 

gemeten met de RAND-36 vragenlijst. Leeftijd was opgedeeld in 11 categorieën van 5 jaar. 

Deze studie liet absolute en relatieve gezondheidsverschillen zien tussen leeftijdsgroepen 

naar indicator van SEP, gezondheidsuitkomst en geslacht. Absolute sociaaleconomische 

verschillen waren het meest uitgesproken voor psychische gezondheid naar 

huishoudinkomen bij mannen. Voor die combinatie waren verschillen groter in jongere dan 

oudere leeftijdsgroepen. Relatieve sociaaleconomische verschillen waren het meest 

uitgesproken voor fysieke gezondheid naar opleidingsniveau bij mannen. Ook hier waren de 

verschillen groter in de jongere dan in de oudere leeftijdsgroepen. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken wij de associaties en interacties van opleidingsniveau en fysieke 

en psychische gezondheid met werkloosheid in het vroege, midden, en late werkleven. 

Fysieke en psychische gezondheid werden gemeten met de RAND-36 vragenlijst. 

Opleidingsniveau was zelf-gerapporteerd. Deelnemers die aangaven minder dan 12 uur per 

week te werken of werkloos te zijn werden gecategoriseerd als werkloos, deelnemers die 

aangaven minstens 12 uur per week te werken werden gecategoriseerd als werkend. 
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Deelnemers tussen de 25-34 jaar, 35-49 jaar, en 50-64 jaar werden beschouwd als 

werknemers die respectievelijk vroeg, midden, en laat in hun werkleven stonden. Deze 

studie toonde aan dat een laag opleidingsniveau en een slechte gezondheid samenhangen 

met werkloosheid. Daarnaast liet deze studie zien dat een laag opleidingsniveau en een 

slechte psychische gezondheid elkaars effect versterken in alle fasen van het werkleven, 

waarbij het versterkende effect afneemt per toenemende fase van het werkleven. Een laag 

opleidingsniveau en een slechte fysieke gezondheid versterkten elkaars effect alleen in de 

middelste fase van het werkleven.  

In hoofdstuk 4 onderzoeken wij het patroon van functionele gezondheid vóór en na 

pensionering, en of SEP deze patronen modificeert. Functionele gezondheid werd gemeten 

met de mobiliteitsindex en de index voor functionaliteit van grote spieren. De 

mobiliteitsindex meet voornamelijk problemen met lopen en traplopen, de index voor 

functionaliteit van de grote spieren meet meer uiteenlopende functies, zoals zitten, opstaan 

uit een stoel, en het wegduwen van een groot object. Deelnemers werden als gepensioneerd 

beschouwd wanneer ze deels of volledig met pensioen waren. SEP werd gemeten als 

opleidingsniveau, beroepsstatus en vermogen (bezittingen minus schulden). De resultaten 

lieten zien dat het gemiddeld aantal beperkingen in mobiliteit en in gebruik van grote 

spieren significant toenam vóór pensionering. De mate van toename nam af na 

pensionering, vooral voor beperkingen wat betreft het gebruik van grote spieren. Wij 

vonden verder voor deelnemers die op een jongere leeftijd met pensioen gingen een grotere 

toename van functionele beperkingen vóór de pensionering en een kleinere toename na de 

pensionering. Een hogere SEP hing samen met een kleinere toename van functionele 

beperkingen vóór pensionering. De invloed van SEP op het patroon na de pensionering was 

minder duidelijk, omdat alleen groter vermogen samenhing met een kleinere toename van 

beperkingen in mobiliteit.  

In hoofdstuk 5 onderzoeken wij de associaties en interacties van SEP en een 

familiegeschiedenis van T2DM met T2DM, en de mate waarin gezondheidsgedrag en 

klinische risicofactoren deze associaties en interacties konden verklaren. SEP werd gemeten 

als opleidingsniveau en was zelf-gerapporteerd. Deelnemers werden geclassificeerd als dat 

zij een familiegeschiedenis van T2DM hadden wanneer zij rapporteerden een eerste-graad 

familielid met T2DM te hebben. De diagnose T2DM was gebaseerd op nuchter 

 

 

plasmaglucose en Hb-A1c, in combinatie met geregistreerd en zelf-gerapporteerd 

medicijngebruik en zelf-gerapporteerde T2DM. De resultaten van deze studie lieten zien dat, 

vergeleken met deelnemers met een hoge SEP zonder een familiegeschiedenis van T2DM, 

zowel mannen als vrouwen met een lage SEP en een familiegeschiedenis van T2DM de 

hoogste kans op T2DM hadden. Een lage SEP en familiegeschiedenis van T2DM versterkten 

elkaars effect bij vrouwen maar niet bij mannen. Correctie voor gezondheidsgedrag en 

klinische factoren van T2DM verzwakte de gevonden verbanden en interacties, maar een 

drievoudig hogere kans voor T2DM bleef bestaan voor deelnemers met een lage SEP en een 

familiegeschiedenis van T2DM.  

In hoofdstuk 6 onderzoeken wij de cross-sectionele en longitudinale associaties en 

interacties tussen SEP en de genetische predispositie voor T2DM en of deze associaties en 

interacties door gezondheidsgedrag en klinische factoren verklaard kunnen worden. SEP 

werd gemeten als opleidingsniveau en was zelf-gerapporteerd. De meting van genetische 

predispositie (d.w.z. een genetische risicoscore) was gebaseerd op de meest recente 

bevindingen wat betreft enkel-nucleotide polymorfismen die genoom-breed significant met 

T2DM samenhangen. De diagnose T2DM was gebaseerd op nuchter plasmaglucose en Hb-

A1c, in combinatie met geregistreerd en zelf-gerapporteerd medicijngebruik en zelf-

gerapporteerde T2DM. De resultaten van deze studie lieten zien dat deelnemers met een 

lage SEP en een hoog genetisch risico het hoogste risico voor T2DM hadden, zowel cross-

sectioneel als longitudinaal. Een hoge genetische risicoscore en een lage SEP versterkten 

elkaar effect cross-sectioneel maar niet longitudinaal. Correctie voor gezondheidsgedrag en 

klinische risicofactoren voor T2DM verklaarde de associaties en interacties grotendeels. 

In hoofdstuk 7 onderzoeken wij determinanten van de mate van deelname aan de 

basismeting van grote biobank studies in de algemene bevolking door middel van een 

systematische review en meta-analyse. Studies geregistreerd in de “Public Population 

Project in Genomics and Society” en de “Biobanking and Biomolecular Resources Research 

Infrastructure” catalogi werden gescreend op geschiktheid voor inclusie. De resultaten van 

deze studie lieten zien dat de mate van deelname het hoogst was voor studies die een “face-

to-face” werving gebruikten, voor studies die deelnemers bezochten voor een lichamelijk 

onderzoek, en voor studies die maximaal vier fysieke metingen uitvoerden. De mate van 

deelname bleek verder hoger te zijn voor studies die werden uitgevoerd in Azië vergeleken 
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Deelnemers tussen de 25-34 jaar, 35-49 jaar, en 50-64 jaar werden beschouwd als 

werknemers die respectievelijk vroeg, midden, en laat in hun werkleven stonden. Deze 

studie toonde aan dat een laag opleidingsniveau en een slechte gezondheid samenhangen 

met werkloosheid. Daarnaast liet deze studie zien dat een laag opleidingsniveau en een 

slechte psychische gezondheid elkaars effect versterken in alle fasen van het werkleven, 

waarbij het versterkende effect afneemt per toenemende fase van het werkleven. Een laag 

opleidingsniveau en een slechte fysieke gezondheid versterkten elkaars effect alleen in de 

middelste fase van het werkleven.  

In hoofdstuk 4 onderzoeken wij het patroon van functionele gezondheid vóór en na 

pensionering, en of SEP deze patronen modificeert. Functionele gezondheid werd gemeten 

met de mobiliteitsindex en de index voor functionaliteit van grote spieren. De 

mobiliteitsindex meet voornamelijk problemen met lopen en traplopen, de index voor 

functionaliteit van de grote spieren meet meer uiteenlopende functies, zoals zitten, opstaan 

uit een stoel, en het wegduwen van een groot object. Deelnemers werden als gepensioneerd 

beschouwd wanneer ze deels of volledig met pensioen waren. SEP werd gemeten als 

opleidingsniveau, beroepsstatus en vermogen (bezittingen minus schulden). De resultaten 

lieten zien dat het gemiddeld aantal beperkingen in mobiliteit en in gebruik van grote 

spieren significant toenam vóór pensionering. De mate van toename nam af na 

pensionering, vooral voor beperkingen wat betreft het gebruik van grote spieren. Wij 

vonden verder voor deelnemers die op een jongere leeftijd met pensioen gingen een grotere 

toename van functionele beperkingen vóór de pensionering en een kleinere toename na de 

pensionering. Een hogere SEP hing samen met een kleinere toename van functionele 

beperkingen vóór pensionering. De invloed van SEP op het patroon na de pensionering was 

minder duidelijk, omdat alleen groter vermogen samenhing met een kleinere toename van 

beperkingen in mobiliteit.  

In hoofdstuk 5 onderzoeken wij de associaties en interacties van SEP en een 

familiegeschiedenis van T2DM met T2DM, en de mate waarin gezondheidsgedrag en 

klinische risicofactoren deze associaties en interacties konden verklaren. SEP werd gemeten 

als opleidingsniveau en was zelf-gerapporteerd. Deelnemers werden geclassificeerd als dat 

zij een familiegeschiedenis van T2DM hadden wanneer zij rapporteerden een eerste-graad 

familielid met T2DM te hebben. De diagnose T2DM was gebaseerd op nuchter 

 

 

plasmaglucose en Hb-A1c, in combinatie met geregistreerd en zelf-gerapporteerd 

medicijngebruik en zelf-gerapporteerde T2DM. De resultaten van deze studie lieten zien dat, 

vergeleken met deelnemers met een hoge SEP zonder een familiegeschiedenis van T2DM, 

zowel mannen als vrouwen met een lage SEP en een familiegeschiedenis van T2DM de 

hoogste kans op T2DM hadden. Een lage SEP en familiegeschiedenis van T2DM versterkten 

elkaars effect bij vrouwen maar niet bij mannen. Correctie voor gezondheidsgedrag en 

klinische factoren van T2DM verzwakte de gevonden verbanden en interacties, maar een 

drievoudig hogere kans voor T2DM bleef bestaan voor deelnemers met een lage SEP en een 

familiegeschiedenis van T2DM.  

In hoofdstuk 6 onderzoeken wij de cross-sectionele en longitudinale associaties en 

interacties tussen SEP en de genetische predispositie voor T2DM en of deze associaties en 

interacties door gezondheidsgedrag en klinische factoren verklaard kunnen worden. SEP 

werd gemeten als opleidingsniveau en was zelf-gerapporteerd. De meting van genetische 

predispositie (d.w.z. een genetische risicoscore) was gebaseerd op de meest recente 

bevindingen wat betreft enkel-nucleotide polymorfismen die genoom-breed significant met 

T2DM samenhangen. De diagnose T2DM was gebaseerd op nuchter plasmaglucose en Hb-

A1c, in combinatie met geregistreerd en zelf-gerapporteerd medicijngebruik en zelf-

gerapporteerde T2DM. De resultaten van deze studie lieten zien dat deelnemers met een 

lage SEP en een hoog genetisch risico het hoogste risico voor T2DM hadden, zowel cross-

sectioneel als longitudinaal. Een hoge genetische risicoscore en een lage SEP versterkten 

elkaar effect cross-sectioneel maar niet longitudinaal. Correctie voor gezondheidsgedrag en 

klinische risicofactoren voor T2DM verklaarde de associaties en interacties grotendeels. 

In hoofdstuk 7 onderzoeken wij determinanten van de mate van deelname aan de 

basismeting van grote biobank studies in de algemene bevolking door middel van een 

systematische review en meta-analyse. Studies geregistreerd in de “Public Population 

Project in Genomics and Society” en de “Biobanking and Biomolecular Resources Research 

Infrastructure” catalogi werden gescreend op geschiktheid voor inclusie. De resultaten van 

deze studie lieten zien dat de mate van deelname het hoogst was voor studies die een “face-

to-face” werving gebruikten, voor studies die deelnemers bezochten voor een lichamelijk 

onderzoek, en voor studies die maximaal vier fysieke metingen uitvoerden. De mate van 

deelname bleek verder hoger te zijn voor studies die werden uitgevoerd in Azië vergeleken 
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met andere continenten. Specifieke strategieën om deelname te bevorderen zoals het 

sturen van herinneringen hingen niet samen met een hogere deelnamegraad. 

In hoofdstuk 8 worden de voornaamste bevindingen samengevat en besproken. Daarnaast 

komen in dit hoofdstuk de methodologische overwegingen en de implicaties voor zowel 

praktijk als onderzoek aan bod. We hebben laten zien dat een lage SEP consistent 

samenhangt met een slechte fysieke, functionele, en psychische gezondheid, met T2DM en 

met werkloosheid. Daarnaast toonden we aan dat andere risicofactoren voor deze 

uitkomsten, zoals een transgenerationele belasting voor T2DM, het negatieve effect van een 

lage SEP mogelijk versterken. Leeftijd was ook een belangrijke factor in de context van 

sociaaleconomische verschillen in werk en gezondheid, aangezien de aanwezigheid en 

omvang van verschillen en interacties varieerde tussen leeftijdsgroepen.  

 De bevindingen zoals gepresenteerd in dit proefschrift hebben mogelijk belangrijke 

implicaties voor beleid, de praktijk en toekomstig onderzoek, omdat ze duidelijk laten zien 

dat een lage SEP consistent samenhangt met ongunstige uitkomsten in werk en gezondheid, 

en dat andere risicofactoren de negatieve impact van een lage SEP mogelijk versterken. Het 

verbeteren van het opleidingsniveau van de algemene bevolking zou een relevant lange 

termijn doel van beleidsmakers kunnen zijn om een belangrijke structurele determinant van 

gezondheid te verbeteren. Daarnaast zijn specifiekere acties nodig die zijn gericht op 
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