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Inleiding

Aanleiding

Allochtone ouderen komen steeds meer in het vizier van beleid en onderzoek. Het 
aantal allochtone ouderen in Nederland stijgt en de getalsmatige betekenis van deze 
bevolkingsgroep zal in de komende jaren verder gaan toenemen. De behoefte aan 
kennis over deze groep wordt dan ook steeds groter.

In 1998 heeft het scp een brede, inventariserende studie over hen gepubliceerd 
(Rapportage Minderheden 1998; Tesser et al.). In 2001 werd deze studie op verzoek van 
vws geactualiseerd (De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland; Dagevos 2001), 
waarbij tevens belangrijke informatielacunes omtrent allochtone ouderen werden 
geïnventariseerd. Het bleek dat deze informatielacunes met name betrekking had-
den op de terreinen gezondheid, zorg en welzijn. Het onderzoek Gezondheid en Welzijn 
van Allochtone Ouderen (gwao) dat in 2003 in opdracht van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport werd uitgevoerd, heeft tot doel deze informatie te verza-
melen.

In dit rapport worden kerncijfers gepresenteerd uit het gwao. Dit cijferrapport bevat 
de eerste uitkomsten. Het is een eerste kennismaking met de gegevens. De presen-
tatie gebeurt in de vorm van tabellen. Steeds wordt uitgesplitst naar etnische groep 
en naar leeftijd en/of naar geslacht. Een compleet verslag van de uitkomsten van het 
onderzoek, met verklarende analyses en beleidsimplicaties, zal gegeven worden in 
de eindrapportage van het project.

Het onderzoek

In deze studie worden personen van 55 jaar en ouder tot de ouderen gerekend. Deze 
afbakening sluit aan bij de leeftijdsgrens die binnen beleid en onderzoek min of 
meer gangbaar is geworden. Het onderzoek is verricht onder Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse, Antilliaanse en Molukse 55+’ers. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse ouderen zijn de grootste groepen allochtone ouderen en vormen 
samen 78% van de niet-westerse allochtone ouderen. De Molukse ouderen zijn al 
relatief lang (iets meer dan 50 jaar voor de meeste van hen) in Nederland, waardoor 
ze een goede vergelijkingsbasis vormen voor de andere groepen, die korter in Neder-
land zijn. Naast de groepen allochtone ouderen is er een controlegroep autochtone 
55+’ers onderzocht.

In de bijlage wordt de onderzoeksverantwoording gegeven. Daar is informatie te 
vinden over de uitvoering van het onderzoek en de weging van de gegevens. Belang-
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rijk om hier al te vermelden is dat de gegevens per etnische groep zodanig gewogen 
zijn dat zij representatief zijn naar leeftijd en geslacht. In de tabellen worden steeds 
de gewogen aantallen(n) gegeven. De gegevens van de Molukse groep zijn niet gewo-
gen, omdat voor hen geen betrouwbare demografische gegevens beschikbaar zijn die 
het steekproefkader zouden kunnen vormen. Het onderzoek onder de Molukkers is 
uitgevoerd door het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (iseo). Een 
aparte onderzoeksverantwoording voor de Molukse groep is te vinden in Polders en 
Veenman (2004).

Verder is het van belang om te melden dat het onderzoek is uitgevoerd onder eerste 
generatie allochtone 55+’ers. Zoals in het hoofdstuk demografie zal worden aange-
geven, behoort vrijwel iedere niet-westerse allochtone oudere tot de eerste generatie.1

Bij de gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd moet tenslotte steeds in de 
gaten worden gehouden dat de verdeling naar leeftijd en geslacht niet gelijk is bij 
de verschillende groepen. De groep allochtone 55+’ers telt veel ‘jongere ouderen’: er 
zijn niet veel 80-jarige Turken of Marokkanen in Nederland. Achter het label ‘etni-
sche groep’ gaat dus telkens een andere leeftijds- en geslachtsverdeling schuil. Ver-
schillen tussen groepen kunnen behalve met etnische achtergrond dus ook met een 
specifieke leeftijds- of geslachtsverdeling te maken hebben. Het is mogelijk om de 
effecten van leeftijd en geslacht te scheiden van die van etnische groep,2 maar dat zal 
pas plaats vinden in het eindrapport. De verschillen in leeftijds- en geslachtsopbouw 
van de verschillende groepen worden in hoofdstuk 1 besproken.
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1 Omvang en samenstelling van de allochtone   
 ouderenbevolking

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen verschillende demografisch getinte onderwerpen aan de 
orde. Aandacht gaat uit naar het aantal etnische minderheden dat inmiddels tot de 
ouderen kan worden gerekend. Ook wordt ingegaan op de leeftijdsverdeling van 
allochtone en autochtone ouderen en het aandeel mannen en vrouwen binnen de 
ouderenbevolking.

Bevolkingsgegevens worden gepresenteerd voor de etnische minderheden die 
onderwerp zijn van studie: Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en 
Molukse ouderen. Genoemde groepen verschillen op tal van punten. Alleen al de 
tijdsperiode dat ze in Nederland zijn verschilt, net als de reden van hun komst. De 
Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn over het algemeen als arbeidsmigrant 
in de jaren zestig en zeventig naar Nederland gekomen. Deze arbeidsmigranten had-
den het idee om na een aantal jaren werken en sparen terug te keren naar het her-
komstland. De feitelijke terugkeer is echter beperkt gebleven. In de jaren zeventig 
en tachtig hebben velen hun partner en gezin laten overkomen en zijn in Nederland 
gebleven.

De Surinaamse en Antilliaanse groep is vanwege de koloniale geschiedenis eigen-
lijk slecht te vergelijken met de arbeidsmigranten. Nogal wat Surinamers en Antil-
lianen die thans tot de ouderen worden gerekend, zijn vanwege studieredenen naar 
Nederland gekomen. Zij waren bij aankomst in Nederland naar verhouding hoog 
opgeleid, ze waren sterk op de Nederlandse samenleving georiënteerd en beheersten 
het Nederlands goed. Niet alle Surinamers en Antillianen kwamen echter om studie-
redenen naar Nederland en waren hoog opgeleid. Sommige Surinaamse en Antilli-
aanse ouderen komen bijvoorbeeld naar Nederland omdat hun kinderen hier zijn.

De geschiedenis van de Molukse ouderen is opnieuw anders. In 1951 arriveerden 
3578 Molukse ex-knil militairen en 574 niet-militairen met hun gezinnen in Neder-
land. In totaal ging het om bijna 12.500 personen. Sindsdien is de groep Molukkers 
in Nederland slechts weinig gegroeid door immigratie en heeft remigratie weinig 
plaatsgevonden. Het merendeel van de Molukse 55+’ers behoort tot de kinderen van 
de ex-knil militairen.

De gegevens voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
zijn ontleend aan cbs gegevens, gebaseerd op de gemeentelijke basisadministratie 
(gba). Demografische gegevens van de Molukse groep ouderen betreffen schattin-
gen. Deze gegevens zullen aan het einde van het hoofdstuk in paragraaf 1.5 apart 
worden gepresenteerd.
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1.2 Aantal Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen in 
Nederland

Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen behoren tot de zogenaamde niet-
westerse allochtonen.3 Tabel 1.1 geeft een overzicht van de aantallen oudere niet-wes-
terse allochtonen (55+) in Nederland in 2003.

De Surinaamse ouderen vormen de grootste groep, gevolgd door de Turken en 
Marokkanen. De Antilliaanse ouderen vormen de kleinste groep. De Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen vormen tezamen 78%4 van de niet-
westerse allochtone ouderen. De samenstelling van de groep overige niet-westerse 
allochtonen is zeer divers. De grootste groep wordt gevormd door de Chinese 55+’ers 
(n = 3624 in 2003). Andere groepen zijn getalsmatig veel kleiner en zijn met name 
afkomstig uit andere Aziatische landen of Midden- en Zuid-Amerika.

Zoals verder uit tabel 1.1 op te maken is, behoort vrijwel iedere oudere niet-westerse 
allochtoon tot de eerste generatie. De definitie van eerste generatie is dat een per-
soon in het buitenland geboren is, met ten minste één in het buitenland geboren 
ouder. Het onderzoek onder allochtone ouderen waarover hier gerapporteerd wordt, 
betreft alleen eerste generatie allochtone ouderen.5

Tabel 1.1 Ouderen (55+) naar etnische groep, 2003

    absoluut % 1e generatie
 % in de totale

ouderenbevolkinga

niet-westers totaal, waarvan 116.445 97,1 2,9

 Turken 26.164 99,8 0,6

 Marokkanen 22.953 100,0 0,6

 Surinamers 32.614 95,7 0,8

 Antillianen 9.162 96,8 0,2

 overig niet-westers 25.552 93,5 0,6

totale ouderenbevolkinga 4.031.644

a autochtoon + allochtoon.

Bron: CBS (statline)

De totale groep niet-westerse allochtone ouderen bedraagt 2,9% van de totale oude-
renbevolking, zoals in tabel 1.1 te zien is. Op deze manier bekeken kan de groep 
allochtone ouderen als zo klein worden ervaren dat ze niet relevant is voor het beleid. 
Toch is het wel degelijk van belang om deze groep onder de loep te nemen en wel om 
twee redenen (1) het aantal allochtone ouderen zal in de nabije toekomst sterk stijgen 
en (2) het aandeel van allochtonen in de ouderenbevolking is in de grote steden nu al 
veel groter dan de zojuist genoemde 2,9% (zie ook tabel 1.3).
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Tabel 1.2 geeft een prognose van het aantal allochtone ouderen voor 2005, 2010 en 
2015. De aantallen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen zul-
len sterk toenemen in de komende jaren. In 2015 zal het aantal allochtone ouderen 
tussen de twee tot drie keer zo groot zijn als nu. Ook het aandeel van allochtonen in 
de ouderenbevolking zal toenemen.

Tabel 1.2 Prognose aantallen allochtone ouderena (55+)

absolute aantallen
als % in de totale
ouderenbevolking

   2005    2010    2015     2005 2010 2015

Turken 29.394 36.226 46.017 0,7 0,8 0,9

Marokkanen 25.530 32.342 40.666 0,6 0,7 0,8

Surinamers 37.118 51.870 70.316 0,9 1,1 1,4

Antillianen 11.141 16.598 22.925 0,3 0,4 0,5

totaal niet-westerse allochtonen 136.320 191.315 261.995 3,2 4,1 5,2

totale ouderenbevolking 4.229.909 4.644.826 5.073.268

a Eerste + tweede generatie.

Bron: CBS (statline)

Tabel 1.3 geeft informatie over het aantal Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag). De 
cbs-gegevens staan het niet toe om de groep 55-64-jarigen te bekijken, enkel de 
groep 45-64-jarigen, maar het algemene beeld zal hetzelfde zijn.6 Ruim 40% van de 
niet-westerse allochtonen van 45 jaar en ouder is woonachtig in de G4. Dit percen-
tage is iets lager voor de Turken, de Antillianen en de overige niet-westerse allochto-
nen, maar hoger voor de Marokkanen en de Surinamers. Het moge duidelijk zijn dat 
het aandeel van de niet-westerse allochtonen in de ouderenbevolking in de G4 aan-
zienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde.
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Tabel 1.3 Allochtone 45+’ersa in de vier grote steden,b 2003

totaal absoluut
(heel Nederland)

% dat in 
G4 woont

% in de bevolking
van G4

niet-westerse allochtonen totaal

  45-64 jaar 222.080 43,7 21,5

 65 jaar of ouder 39.373 45,5 6,7

Turken

 45-64 jaar 41.152 36,1 3,3

 65 jaar of ouder 7.403 33,5 0,9

Marokkanen

 45-64 jaar 35.729 48,4 3,8

 65 jaar of ouder 6.818 47,3 1,2

Surinamers

 45-64 jaar 59.972 56,3 7,5

 65 jaar of ouder 13.329 59 2,9

Antillianen

 45-64 jaar 19.345 35 1,5

 65 jaar of ouder 2.829 36,4 0,4

overig niet-westers

 45-64 jaar 65.882 36,9 5,4

 65 jaar of ouder 8.994 37,1 1,2

a Eerste + tweede generatie.
b De G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Bron: CBS (Statline)

1.3 Verdeling naar leeftijd en geslacht van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen

De allochtone ouderen vormen over het algemeen een jonge groep, vergeleken met de 
ouderenbevolking als geheel, zoals te zien is in tabel 1.4. Voor de ouderenbevolking 
als geheel geldt dat er meer 65+’ers zijn dan 55-64-jarigen, voor de allochtone groe-
pen geldt het omgekeerde. De Surinaamse groep telt relatief gezien ten opzichte van 
de Turken, Marokkanen en Antillianen het grootste aantal 65+’ers.

Het aandeel mannen en vrouwen bij allochtone ouderen wijkt eveneens af van de 
verdeling van de ouderenbevolking als geheel, zoals te zien is in tabel 1.4. Bij de 55-
64-jarigen in de ouderenbevolking als geheel zijn er even veel mannen als vrouwen. 
Bij de 65+’ers zijn de mannen in de minderheid, als gevolg van een lagere levensver-
wachting. Bij de Marokkanen is het aandeel mannen zowel bij de 55-64-jarigen als 
bij de 65+’ers groter dan het aandeel vrouwen. Een belangrijke reden is dat Marok-
kaanse oudere mannen vaak veel jongere partners hebben, die de leeftijd van 55 jaar 
of ouder nog niet hebben bereikt. Voorts is het zo dat bij de Marokkanen sprake is 
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van onvolledige gezinshereniging: betrekkelijk veel Marokkaanse mannen hebben 
hun partner nooit laten overkomen. Deze factoren liggen ook ten grondslag aan het 
aandeel mannen en vrouwen bij de Turkse ouderen, met als verschil dat de gezins-
hereniging bij de Turken verder is voortgeschreden dan bij de Marokkanen en dat 
het leeftijdsverschil tussen oudere Turkse mannen en hun partners minder groot is 
(Dagevos, 2001).

Tabel 1.4 Allochtone ouderena (55+) naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 2003 
(absolute aantallen en percentage mannen)

man vrouw totaal % mannen

Turken

  55-64 jaar 10.580 8.181 18.761 56

 65 jaar of ouder 4.086 3.317 7.403 55

Marokkanen

 55-64 jaar 10.587 5.548 16.135 66

 65 jaar of ouder 4.602 2.216 6.818 67

Surinamers

 55-64 jaar 9.178 10.107 19.285 48

 65 jaar of ouder 5.140 8.189 13.329 39

Antillianen

 55-64 jaar 2.858 3.475 6.333 45

 65 jaar of ouder 949 1.880 2.829 34

overig niet-westers

 55-64 jaar 8.916 7.642 16.558 54

 65 jaar of ouder 4.065 4.929 8.994 45

niet-westers totaal

 55-64 jaar 42.119 34.953 77.072 55

 65 jaar of ouder 18.842 20.531 39.373 48

totale ouderenbevolkingb

 55-64 jaar 912.022 899.166 1.811.188 50

 65 jaar of ouder 923.242 1297.214 2.220.456 42

a Eerste + tweede generatie.
b Deze bevat dus ook de allochtonen.

Bron: CBS (statline)

Bij de Surinamers en Antillianen valt met name het geringe aandeel mannen bij de 
55-64-jarigen op. Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan een overver-
tegenwoordiging van vrouwen in dit cohort dat naar Nederland is gekomen en dat 
vrouwen in geringere mate dan mannen zijn teruggekeerd naar Suriname c.q. de 
Antillen.
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1.4 Huishoudensamenstelling van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen

Tabel 1.5 Type huishouden, 2002 (horizontaal gepercenteerd)

alleenst.
samenw./getr. 
zond. kinderen

samenw./getr. 
met kinderen eenouder overiga          (n)

Turken

 mannen 55-64 jr. 9 43 34 2 13 (10.729)

 mannen 65+ 9 54 16 1 20 (3.375)

 vrouwen 55-64 jr. 13 44 20 5 17 (7.748)

 vrouwen 65+ 25 38 6 3 28 (2.899)

Marokkanen

 mannen 55-64 jr. 9 19 65 2 4 (10.569)

 mannen 65+ 9 43 38 2 9 (3.904)

 vrouwen 55-64 jr. 10 33 42 8 7 (5.383)

 vrouwen 65+ 22 39 16 5 18 (1.852)

Surinamers

 mannen 55-64 jr. 30 34 24 5 7 (8.670)

 mannen 65+ 33 46 9 3 9 (4.801)

 vrouwen 55-64 jr. 42 29 10 13 6 (9.475)

 vrouwen 65+ 58 21 2 6 14 (7.867)

Antillianen

 mannen 55-64 jr. 35 33 22 3 6 (2.555)

 mannen 65+ 31 45 10 3 10 (846)

 vrouwen 55-64 jr. 40 27 10 14 10 (3.146)

 vrouwen 65+ 54 19 2 8 17 (1.750)

totale ouderenbevolkingb

 mannen 55-64 jr. 13 60 23 1 3 (865.366)

 mannen 65+ 18 69 6 1 6 (908.840)

 vrouwen 55-64 jr. 19 62 14 3 2 (854.457)

 vrouwen 65+ 44 39 3 3 11 (1.289.873)

a Overig: samenvoeging van de categorieën thuiswonend kind, in institutioneel huishouden, overig lid huishouden. Een 
persoon die geen partnerrelatie met de referentiepersoon heeft, daar ook geen kind van is en evenmin een kind van 
de eventuele partner van de referentiepersoon is, wordt ‘overig lid’ genoemd. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan 
een kostganger die bij een gezin inwoont. Ook twee broers die samen één huishouding vormen, behoren tot deze 
categorie. Ook pleegkinderen zijn overig lid. (De referentiepersoon is een statistische entiteit bedoeld om huishou-
denkenmerken aan te ontlenen. Als er sprake is van een paar dan wordt de man als referentiepersoon aangeduid. 
In geval van een paar van gelijk geslacht wordt de oudste van het paar referentiepersoon.)

b Deze bevat dus ook de allochtonen.

Bron: CBS (statline)

Tabel 1.5 laat zien van welk type huishouden personen deel uitmaken, onderschei-
den naar leeftijd en geslacht. In de totale ouderenbevolking maken oudere mannen 
overwegend deel uit van een paarhuishouden zonder kinderen. Ditzelfde geldt voor 
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de vrouwen van 55-64 jaar. Vrouwelijke 65+’ers zijn vaak alleenstaand, hetgeen te 
maken heeft met de hogere levensverwachting van vrouwen.

Wat opvalt is dat oudere Turkse en Marokkaanse mannen vaker lid zijn van 
een paarhuishouden dan oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen. Dit is voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan het al eerder genoemde leeftijdsverschil tussen 
oudere Turkse en Marokkaanse partners. Oudere mannen uit genoemde groepen 
hebben vaak jongere partners met wie ze naar verhouding veel kinderen hebben, 
die relatief jong zijn. Interessant is tenslotte het aandeel Turkse ouderen en dan met 
name de vrouwen dat is ondergebracht in de categorie ‘overig’. Het betreft hier waar-
schijnlijk ouderen die inwonen bij de kinderen of bij andere leden van de familie.

Surinaamse en Antilliaanse oudere mannen en vrouwen zijn vaak alleenstaand. 
Wellicht heeft dit ermee te maken dat in Suriname en de Antillen veel vrouwen zon-
der vaste partner kinderen krijgen en opvoeden (cbs, 2003) en dus eerder, als kin-
deren het huis uit gaan, als alleenstaande achter blijven. Het aandeel ouders in een 
éénouderhuishouden is voor de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen ook onder de 
55+’ers nog steeds relatief hoog, zoals blijkt uit tabel 1.5.

1.5  Molukse ouderen

Er zijn weinig demografische gegevens over Molukse ouderen. Molukkers worden 
immers niet als aparte groep onderscheiden binnen de gba. Er zijn wel schattingen 
van het aantal Molukkers.

Als basis gegeven geldt dat de oorspronkelijke groep Molukkers die in 1951 na de 
soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indie aan de onafhankelijke Republiek 
Indonesië naar Nederland kwam 12,5 duizend personen groot was. Het betrof hier 
ex-knil militairen en hun familie. Ze werden ondergebracht in speciale woonoor-
den, vrij geïsoleerd van de Nederlandse bevolking (Steenhof en Harmsen, 2001). Vol-
gens Polders en Veenman (2004), zal het merendeel van de ex-knil militairen op het 
moment van het onderzoek (2003) tussen de 70 en 90 jaar oud zijn. Hun partners zul-
len wellicht iets jonger zijn, maar een groot aantal van de 55+’ers zal behoren tot de 
kinderen van de ex knil-militairen. Onder de 55+’ers zullen zich geen tweede gene-
ratie Molukkers bevinden omdat deze in 2003 ten hoogste 52 jaar oud kunnen zijn 
(2003-1951 = 52 jaar).

Steenhof en Harmsen (2001) geven een schatting van het aantal eerste generatie 
Molukkers in 2001 in Nederland op basis van gba gegevens.7 Volgens deze schat-
ting waren er in 2001 nog 5.935 personen over van de 12,5 duizend die in 1951 naar 
Nederland kwamen. De groep eerste generatie Molukkers vergrijst meer en meer en 
de omvang van de groep zal steeds meer afnemen door sterfte. De grootste leeftijds-
groep in 2001 bestond uit vijftigers, kinderen van de voormalige knil-militairen. 
Het aantal 55+’ers in deze schatting bedroeg in 2001 rond de 3,5 duizend.
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Een tweede schatting van het aantal Molukse ouderen komt van het nidi (Beets et 
al., 2002). Deze prospectieve schatting is gebaseerd op registraties van het Commis-
sariaat Ambonezenzorg (caz) uit 1968. De totale omvang van de Molukse bevolking 
(de groep Molukkers die na woii naar Nederland is gekomen inclusief afstammelin-
gen) is volgens deze schatting in 2001 42,3 duizend personen. Een onbekend aantal 
van de Molukkers in deze schatting woont niet meer in Nederland. De groep 55+’ers 
bestond in deze schatting uit 5,6 duizend personen. Het aandeel vrouwen onder de 
55+’ers zou volgens deze schatting iets groter zijn dan het aandeel mannen.

Welke schatting er ook gehanteerd wordt, getalsmatig vormen de Molukse 55+’ers 
de kleinste groep, vergeleken met de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillia-
nen. Bovendien zijn de Molukse 55+’ers gemiddeld ouder dan de zojuist genoemde 
andere groepen allochtone ouderen.

Zoals juist werd aangegeven werden de Molukkers bij aankomst in Nederland in 1951 
gehuisvest in speciale woonoorden. Toen het verblijf van de Molukkers minder tij-
delijk bleek dan aanvankelijk was gedacht werden er speciale woonwijken gebouwd 
voor de Molukkers. In bijna 60 niet al te grote gemeenten werden ‘Molukkerswoon-
wijken’ gebouwd (Steenhof en Harmsen, 2001). Van de huidige groep woont nog 
steeds zo’n 75% in één van die ‘Molukkergemeenten’.8 Belangrijk om te beseffen 
is dat Molukse ouderen, in tegenstelling tot de allochtone ouderen uit de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groepen, overwegend woonachtig zijn 
buiten de grote steden.
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2 Opleidingsniveau, arbeid en inkomen

2.1 Inleiding

De maatschappelijke positie van personen wordt veelal afgemeten aan hun mogelijk-
heden om zich maatschappelijke erkenning en aanzien te verwerven. De belangrijk-
ste middelen daartoe zijn opleiding en arbeid. Opleiding en beroep worden daarom 
ook vaak aangeduid als ‘positiebepalende’ of ‘positionele’ kenmerken. Opleiding is 
ook op andere maatschappelijke terreinen dan de arbeidsmarkt van invloed op per-
sonen en hun kansen. Hoger opgeleiden nemen meer deel aan het maatschappelijk 
en politiek leven. Voor ouderen is speciaal van belang dat hoger opgeleiden over het 
algemeen gezonder zijn dan lager opgeleiden en dat zij langer zelfstandig kunnen 
functioneren (Tesser et al, 1998).

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het opleidingsniveau, de arbeidsmarkt-
positie, het beroepsniveau en de hoogte van het inkomen van allochtone ouderen aan 
de orde. Wat de 65+’ers betreft zal met name gekeken worden naar het arbeidsver-
leden. De resultaten die hier gepresenteerd worden komen grotendeels overeen met 
die van Dagevos (2001).

2.2 Opleiding

Tabel 2.1 geeft een beeld van het opleidingsniveau (hoogst voltooide opleiding in het 
land van herkomst of in Nederland) binnen de verschillende groepen.

Zoals tabel 2.1 laat zien is het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen 
zeer laag. Van de Marokkaanse mannen heeft meer dan 80% geen opleiding gevolgd, 
van de vrouwen heeft vrijwel niemand een opleiding gevolgd. Dit zal tevens bete-
kenen dat velen grotendeels analfabeet zijn. De Turkse ouderen hebben iets vaker 
een opleiding gevolgd, met name de mannen. Dit betreft dan lager onderwijs of 
lager beroepsonderwijs. De meeste Turkse en Marokkaanse ouderen zijn afkomstig 
van plattelandsgebieden in Turkije en Marokko, waar de mogelijkheden om onder-
wijs te volgen beperkt waren. Onderwijs aan vrouwen werd als minder belangrijk 
beschouwd.

Het opleidingsniveau van de Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen is 
beduidend hoger dan dat van de Turkse en Marokkaanse ouderen. Zoals eerder werd 
opgemerkt is een deel van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen naar Nederland 
gekomen om een studie te volgen. Ze waren bij aankomst in Nederland naar ver-
houding al hoog opgeleid en hebben hun opleidingsniveau in Nederland verder ver-
hoogd.
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Tabel 2.1 Hoogst voltooide opleiding (in land van herkomst of Nederland), 2003 
(horizontaal gepercenteerd)

geen opleiding boa vbo/mavob mbo/havo/vwoc hbo/wod       (n)

Turken

 totaal 68 12 17 1 1 (303)

 man 53 17 26 2 2 (171)

 vrouw 87 6 6 1 (132)

Marokkanen

 totaal 91 5 1 3 1 (277)

 man 87 7 1 3 2 (183)

 vrouw 97 1 2 (94)

Surinamers

 totaal 35 12 23 18 12 (306)

 man 28 7 31 19 14 (134)

 vrouw 41 15 16 17 11 (172)

Antillianen

 totaal 37 9 21 18 14 (300)

 man 26 4 25 24 21 (124)

 vrouw 45 13 19 14 9 (176)

Molukkers

 totaal 25 12 41 14 8 (304)

 man 23 12 39 17 8 (157)

 vrouw 27 12 42 12 7 (147)

autochtonen

 totaal 20 14 32 20 15 (302)

 man 15 10 31 23 20 (137)

 vrouw 23 18 33 17 10 (165)

a Basisonderwijs.
b Lager beroepsonderwijs en middelbaar onderwijs.
c Middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
d  Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

2.3 Arbeid

Informatie over de maatschappelijke positie biedt een eerste inzicht in de aard van 
de relatie van ouderen tot de arbeidsmarkt. Het geeft aan welk deel van de oude-
renbevolking actief is op de arbeidsmarkt dan wel arbeidsongeschikt is, welk deel 
werkzaam is in het huishouden of gepensioneerd of met de vut is. Deze informatie is 
verkregen door respondenten te vragen welke van de hiervoor genoemde mogelijkhe-
den het meest op hem/haar van toepassing is. Alleen de gegevens van 55-64-jarigen 
zullen worden gepresenteerd: veel van de bovengenoemde categorieën zijn niet of 
minder relevant voor 65+’ers.
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Tabel 2.2 Maatschappelijke positie van 55-64-jarigen, 2003 (horizontaal gepercenteerd)

werknd. 
(> 12 uur)

werkl./ 
werkzknd.

huisvr./ 
huism.

arb. ongesch./ 
in wao

gepens./
aow/vut anders          (n)

Turken

 totaal 7 17 25 39 7 5 (213)

 man 11 21 2 53 7 6 (122)

 vrouw 2 12 55 21 7 3 (91)

Marokkanen

 totaal 10 10 37 37 6 1 (189)

 man 15 15 10 55 4 2 (124)

 vrouw 2 2 86 2 9 (65)

Surinamers

 totaal 34 5 19 31 11 1 (179)

 man 42 9 3 33 12 1 (86)

 vrouw 26 1 33 29 10 1 (93)

Antillianen

 totaal 38 7 25 12 12 8 (200)

 man 53 10 8 9 13 8 (91)

 vrouw 25 5 39 15 10 7 (109)

Molukkers

 totaal 47 7 17 11 15 3 (131)

 man 54 8 3 14 18 3 (72)

 vrouw 37 5 34 8 12 3 (59)

autochtonen

 totaal 42 4 18 15 15 5 (130)

 man 51 3 19 22 5 (63)

 vrouw 33 4 36 12 9 6 (67)

Bron: SCP (GWAO, 2003)

De maatschappelijke positie van ouderen uit de diverse groepen blijkt enorm te ver-
schillen (tabel 2.2). Van de 55-64-jarige mannen kennen de Turken en Marokkanen 
de minste werkenden. Van deze groepen geeft een hoog percentage, ruim de helft, 
aan, arbeidsongeschikt te zijn. De maatschappelijke positie van Surinaamse, Antilli-
aanse en Molukse mannen lijkt veel meer op die van de autochtone mannen, met het 
verschil dat 55-64-jarige Surinaamse mannen beduidend vaker aangeven arbeidson-
geschikt te zijn dan autochtone mannen.

Turkse en Marokkaanse vrouwen van 55-64 jaar geven vaker dan Surinaamse, 
Antilliaanse, Molukse en autochtone vrouwen van dezelfde leeftijd aan huisvrouw te 
zijn, en veel minder vaak dat ze werken. Opnieuw lijken de Surinaamse, Antilliaanse, 
Molukse en autochtone vrouwen veel op elkaar wat maatschappelijke positie betreft, 
met de uitzondering dat Surinaamse 55-64-jarige vrouwen vaker aangeven arbeids-
ongeschikt te zijn.
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Tabel 2.3 Arbeidsparticipatie en arbeidsverleden in Nederland, 2003 (horizontaal gepercenteerd)

nu betaald werk
vroeger betaald 

werk gehad
nooit betaald werk 

gehad (n)

Turken

 mannen 55-64 jaar 11 86 2 (122)

 mannen 65+ 0 98 2 (47)

 vrouwen 55-64 jaar 2 47 51 (96)

 vrouwen 65+ 0 28 72 (39)

Marokkanen

 mannen 55-64 jaar 14 84 2 (129)

 mannen 65+ 0 96 4 (56)

 vrouwen 55-64 jaar 1 6 93 (67)

 vrouwen 65+ 0 4 96 (27)

Surinamers

 mannen 55-64 jaar 43 52 5 (86)

 mannen 65+ 2 74 23 (47)

 vrouwen 55-64 jaar 27 45 27 (95)

 vrouwen 65+ 1 46 53 (76)

Antillianen

 mannen 55-64 jaar 55 29 16 (95)

 mannen 65+ 10 47 43 (30)

 vrouwen 55-64 jaar 26 26 49 (113)

 vrouwen 65+ 2 30 68 (60)

Molukkers

 mannen 55-64 jaar 55 43 1 (76)

 mannen 65+ 4 96 (81)

 vrouwen 55-64 jaar 36 59 5 (64)

 vrouwen 65+ 1 65 34 (83)

autochtonen

 mannen 55-64 jaar 53 45 2 (68)

 mannen 65+ 8 89 3 (71)

 vrouwen 55-64 jaar 37 58 4 (67)

 vrouwen 65+ 1 88 11 (99)

Bron: SCP (GWAO, 2003)

In tabel 2.3 staat informatie over het arbeidsverleden van de verschillende groepen 
allochtone ouderen. Werk was voor Turkse en Marokkaanse mannen het belang-
rijkste motief om in de jaren zestig en zeventig naar Nederland te komen. Hoewel 
slechts een klein percentage van de Turkse en Marokkaanse 55-64-jarigen op dit 
moment betaald werk heeft, heeft het merendeel wel in Nederland gewerkt. Voor de 
overige 55-64-jarige mannen, de Surinamers, Antillianen, Molukkers en autochto-
nen geldt, dat zij of op dit moment betaald werk hebben, of ooit in Nederland betaald 
werk hebben gehad.
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Voor de mannelijke 65+’ers geldt dat zij vrijwel allemaal betaald werk in Neder-
land hebben gehad, met uitzondering van de Antilliaanse 65+’ers. Van deze groep 
heeft 43% nooit betaald werk in Nederland gehad. Voor nogal wat van deze Antilli-
aanse ouderen geldt dat zij op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen.

Vrouwen hebben minder vaak een arbeidsverleden in Nederland dan mannen. Dit 
geldt met name voor de Marokkaanse vrouwen, van wie meer dan 90% nooit betaald 
werk in Nederland heeft gehad. Van de Antilliaanse 65+ vrouwen heeft bijna 70% 
nooit betaald werk in Nederland gehad. Net als bij de mannen speelt de migratiege-
schiedenis hier een rol. Mogelijk gaat het hier om Antillianen die nog niet zo lang in 
Nederland zijn, dus als oudere zijn gemigreerd.

Tabel 2.4 geeft informatie over het beroepsniveau van het laatste betaalde werk, als-
mede over de reden waarom men met dit werk gestopt is. Het beroepsniveau (cbs, 
1993) drukt de verschillen uit in kennis en vaardigheden die voor het verrichten van 
bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn en loopt van elementair tot wetenschap-
pelijk.

De meeste Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn werkzaam geweest in ele-
mentaire en lagere beroepen, hetgeen niet verrassend is gezien de migratiegeschie-
denis van deze groepen. De Surinaamse oudere mannen zijn ook meest werkzaam 
geweest in elementaire en lagere beroepen, maar zijn ook meer doorgedrongen tot 
de hogere beroepsniveaus. Antilliaanse oudere mannen hebben vaak beroepen van 
een lager, middelbaar of hoger niveau gehad.

Er zijn geen gegevens voor de Marokkaanse vrouwen: ze hebben, zoals uit tabel 
2.3 bleek vrijwel nooit betaald werk in Nederland gehad. De Turkse vrouwen zijn met 
name werkzaam geweest in elementaire beroepen. De Surinaamse vrouwen vertonen 
een redelijke spreiding over de beroepsniveaus. Hun beroepsniveau is vergelijkbaar 
met dat van de Surinaamse mannen. De Antilliaanse en Molukse vrouwen zijn met 
name werkzaam geweest in de elementaire en lagere beroepen, autochtone vrouwen 
in de lagere en middelbare beroepen.

Voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 55-64-jarige mannen is arbeidsonge-
schiktheid de belangrijkste reden voor uitstroom uit betaald werk. Voor de overige 
55-64-jarige mannen zijn de redenen meer divers, maar komen arbeidsongeschikt-
heid en pensioen vaak voor als reden.

Arbeidsongeschiktheid is eveneens de belangrijkste reden voor Marokkaanse en 
Turkse mannelijke 65+’ers, voor de Molukse en autochtone mannelijke 65+’ers is 
pensioen/vut de belangrijkste reden.

Bij de vrouwen valt op het hoge percentage Surinaamse 55-64-jarigen dat wegens 
arbeidsongeschiktheid uitgestroomd is. Tenslotte valt op dat (Molukse en autoch-
tone) vrouwen veel vaker zelf ontslag hebben genomen dan mannen, waarschijnlijk 
omdat ze gestopt zijn met werken om voor kinderen te zorgen.
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2.4 Inkomen

Tabel 2.5 geeft de hoogte van het netto huishoudinkomen per maand. De Turken en 
Marokkanen zitten duidelijk aan de onderkant van de inkomensverdeling. Dit is niet 
verwonderlijk, gezien hun arbeidsverleden in Nederland: velen hebben gewerkt in 
elementaire en lagere beroepen en/of zijn lang arbeidsongeschikt geweest. Boven-

Tabel 2.4 Beroepsniveau laatste betaald werk in Nederland en reden om te stoppen met het laatste 
betaalde werk (horizontaal gepercenteerd)

                          beroepsniv. laatste bet. werk reden stoppen laatste baan

elem. lager
mid-
delb.

hoger/
wetensch.    (n)        ontsl.

zelf ontsl. 
genomen

arb. ongesch./ 
WAO

pens./ 
vut   (n)

Turken

 mannen 55-64 31 59 8 2 (95) 31 3 56 10 (106)

 mannen 65+ 44 44 10 3 (39) 22 2 50 26 (46)

 vrouwen 55-64 70 30 0 0 (40) 27 16 52 5 (44)

 vrouwen 65+ – – – – (11) – – – – (12)

Marokkanen

 mannen 55-64 61 34 5 0 (101) 19 77 5 (107)

 mannen 65+ 53 39 8 0 (51) 13 2 70 15 (53)

 vrouwen55-64 – – – – (4) – – – – (4)

 vrouwen 65+ – – – – (0) – – – – (0)

Surinamers

 mannen 55-64 23 39 23 16 (44) 14 7 60 19 (42)

 mannen 65+ 18 39 33 9 (33) 9 6 31 54 (35)

 vrouwen 55-64 30 40 28 3 (40) 17 74 10 (42)

 vrouwen 65+ 30 27 27 15 (33) 11 17 23 49 (35)

Antillianen

 mannen 55-64 13 26 35 26 (23) 33 7 26 33 (27)

 mannen 65+ – – – – (12) – – – – (14)

 vrouwen 55-64 41 37 22 0 (27) 30 33 20 17 (30)

 vrouwen 65+ – – – – (17) – – – – (17)

Molukkers

 mannen 55-64 12 39 42 6 (33) 23 3 29 45 (31)

 mannen 65+ 31 35 25 8 (71) 4 1 32 63 (76)

 vrouwen 55-64 33 39 22 6 (36) 14 43 24 19 (37)

 vrouwen 65+ 43 44 7 6 (54) 11 44 17 28 (54)

autochtonen

 mannen 55-64 4 29 39 29 (28) 3 17 37 43 (30)

 mannen 65+ 9 26 51 14 (57) 7 3 21 69 (61)

 vrouwen 55-64 5 49 35 11 (37) 6 58 28 8 (36)

 vrouwen 65+ 16 53 20 11 (80) 12 53 16 19 (83)

– = n < 25.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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dien krijgen velen van hen een gekorte aow-uitkering, omdat ze pas op latere leeftijd 
naar Nederland zijn gekomen.

Tabel 2.5 Netto huishoudinkomena per maand in euro’s, 2003 (horizontaal gepercenteerd)

<700 700-900 900-
1100

1100-
1300

1300-
1500

1500-
1700

1700-
1900

1900-
2100

> 2100   (n)

Turken

 totaal 10 22 42 13 6 4 2 1 1 (263)

 55-64 jaar 7 20 43 14 7 5 2 1 1 (185)

 65+ 17 27 40 10 3 1 1 1 0 (78)

Marokkanen

 totaal 18 30 38 8 2 3 0 0 0 (250)

 55-64 jaar 16 28 41 7 3 5 0 0 0 (175)

 65+ 22 35 32 9 1 0 0 0 0 (75)

Surinamers

 totaal 20 26 15 8 8 5 3 4 11 (262)

 55-64 jaar 17 23 16 6 8 4 3 6 17 (156)

 65+ 26 29 14 9 8 5 3 2 4 (106)

Antillianen

 totaal 33 22 9 5 7 1 3 5 16 (282)

 55-64 jaar 31 18 9 5 9 3 7 21 (199)

 65+ 38 33 7 7 4 2 4 0 6 (83)

Molukkers

 totaal 4 16 17 19 10 7 8 7 11 (227)

 55-64 jaar 4 10 14 11 11 11 12 5 20 (98)

 65+ 4 20 19 24 9 4 5 9 5 (129)

autochtonen

 totaal 5 21 12 12 8 7 4 8 24 (257)

 55-64 jaar 8 12 5 7 10 7 6 5 40 (108)

 65+ 3 27 17 15 7 6 3 10 12 (149)

a Gevraagd werd: De volgende vraag gaat over het inkomen van uw huishouden. Dit bestaat uit uw eigen inkomen plus dat 
van uw eventuele partner, plus dat van inwonende kinderen, voorzover zij een bijdrage leveren. Kunt u aangeven wat het 
netto maandinkomen van uw huishouden is? Is dat: < 500 euro; tussen 500 en 700 euro; […], tussen 1900 en 2100 
euro; meer dan 2100 euro.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

Surinamers en Antillianen zitten ook aan de onderkant van de inkomensverdeling, 
maar zij hebben wel vaker hogere inkomens dan de Turken en Marokkanen. Bij dit 
alles past de opmerking dat het inkomen hier op huishoudenniveau berekend is en 
niet op persoonsniveau. Bij huishoudens van twee of meer personen betreft het dus 
een optelling van inkomen, indien meerdere personen binnen het huishouden een 
inkomen hebben.
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De autochtone ouderen hebben het hoogste huishoudinkomen: bijna een vierde 
van de 55+’ers heeft een netto huishoudinkomen van boven de 2100 euro per maand. 
De Molukkers lijken wat inkomensverdeling betreft het meest op de autochtonen.

2.5  Samenvatting

Turkse en Marokkaanse ouderen zijn niet of zeer laag opgeleid (met name de vrou-
wen). Van de vrouwen heeft met merendeel niet in Nederland gewerkt. De mannen 
hebben met name gewerkt in elementaire of lagere beroepen en zijn vaak gestopt 
met werken wegens arbeidsongeschiktheid. Het inkomen van deze groepen ouderen 
is laag.

De sociaal-economische positie van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is beter: 
ze zijn hoger opgeleid, hebben gewerkt in beroepen met een hoger beroepsniveau en 
hebben ene hoger inkomen.

De Molukse groep neemt een middenpositie in tussen de autochtonen (die de 
beste sociaal-economische positie hebben) enerzijds en de Surinamers en Antillia-
nen anderzijds.
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3 Terugkeergeneigdheid en pendelen

In hoofdstuk 1 werd gesteld dat veel Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten naar 
Nederland kwamen om te werken en te sparen met het idee ooit terug te keren naar 
het land van herkomst. Deze remigratie is echter beperkt gebleven. Als redenen kun-
nen worden genoemd de kinderen in Nederland, de gezondheid, financiële gevolgen 
en de situatie in het herkomstland (Tesser, 1998). Ook bij veel Molukkers leefde het 
idee ooit terug te keren naar het land van herkomst. Door veranderingen in de poli-
tieke situatie in het land van herkomst was dat echter onmogelijk. In hoeverre wen-
sen allochtone ouderen nog naar het land van herkomst terug te keren? Antwoord op 
deze vraag is te vinden in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Terugkeergeneigdheid en bezoek van land van herkomst (lvh), 2003 
(horizontaal gepercenteerd)

terugkeergeneigdheid
aantal keer in de afgel. 5 jr. voor > 3 mnd. 

aaneengesl. in lvh geweest

wil voor-
goed terug 
naar lvh

deels in 
lvh, deels 

in NL blijvena

wil voor-
goed in NL 

blijven

in 2002 
> 3 mnd.b  

in lvh geweestc 0 keer 1 keer 2 keer
3 keer of 

meer (n)

Turken

 totaal 6 62 31 20 74 9 7 10 (298)

 55-64 jaar 6 66 29 17 79 10 5 7 (213)

 65+ 8 54 38 28 63 6 14 17 (85)

Marokkanen

 totaal 11 29 60 17 55 5 11 29 (267)

 55-64 jaar 11 29 61 12 58 3 12 27 (186)

 65+ 12 28 60 30 49 11 7 33 (81)

Surinamers

 totaal 14 31 55 9 79 13 5 3 (298)

 55-64 jaar 14 35 51 3 84 10 4 2 (176)

 65+ 14 24 61 17 72 16 7 5 (121)

Antillianen

 totaal 25 29 46 5 82 13 3 2 (289)

 55-64 jaar 28 30 42 5 84 13 2 1 (202)

 65+ 19 26 55 6 78 13 5 5 (87)

Molukkers

 totaal 32 – 68 – 80 10 4 6 (297)

 55-64 jaar 37 – 63 – 80 9 3 8 (137)

 65+ 27 – 73 – 80 10 6 4 (162)

a Deze antwoordmogelijkheid ontbrak bij de Molukkers.
b Aaneengesloten.
c Deze vraag is niet gesteld aan Molukkers.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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De Marokkaanse en Surinaamse ouderen blijven het liefst in Nederland, evenals de 
Molukkers. De Turkse ouderen zien het meest in een combinatie: zij willen deels in 
het land van het komst en deels in Nederland verblijven. Bij de Antillianen zijn de 
meningen meer verdeeld, maar de grootste groep wil in Nederland blijven.

Omdat Turkse ouderen het liefst deels in het land van herkomst en deels in Neder-
land willen verblijven, zou men bij deze groep veel langdurige bezoeken aan het land 
van herkomst kunnen verwachten. Inderdaad hebben de Turkse ouderen relatief vaak 
het land van herkomst bezocht in 2002, het jaar voorafgaand aan het jaar van het 
onderzoek. De Marokkaanse ouderen zijn echter even vaak in 2002 lang in hun land 
van herkomst geweest en zijn, gerekend over een periode van 5 jaar, zelfs vaker lang 
in het land van herkomst geweest dan de Turkse ouderen.9

Van de Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen is zo’n 80% de afgelopen 5 
jaar niet voor een langere periode (> 3 maanden) in het land van herkomst geweest.
Voor de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen geldt dat de 65+’ers in 2002 
vaker voor een langere periode in het land van herkomst zijn geweest dan de 55-64-
jarigen.
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4 Gezondheid en gebruik van 
 gezondheidszorgvoorzieningen

4.1 Inleiding

Allochtone ouderen verkeren vaker in omstandigheden die samenhangen met een 
slechtere gezondheid. Denk hierbij aan een ongunstige sociaal-economische posi-
tie, het grote aantal arbeidsongeschikten, en de spanningen en onzekerheden die 
gepaard gaan met migratie. Daarnaast zijn er ook aspecten van de leefwijzen van 
minderheidsgroeperingen die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen, 
zoals overmatige consumptie van vet en zoetigheid. Ook brengt in sommige her-
komstgroeperingen het voorkomen van huwelijken binnen de familie verhoogd 
risico op erfelijk overdraagbare aandoeningen met zich mee (Tesser et al., 1998).

In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar een aantal indicatoren van de gezond-
heid van allochtone ouderen. Vervolgens wordt gekeken naar het gebruik van medi-
sche voorzieningen, zoals het bezoek aan de huisarts.

4.2 Gezondheid

Een beeld van de gezondheid van allochtone ouderen zal geschetst worden aan de 
hand van drie indicatoren, namelijk de ervaren gezondheid, de scp-maat van fysieke 
beperkingen en het voorkomen van chronische aandoeningen.
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Tabel 4.1 Oordeel over de eigen gezondheid en fysieke beperkingen (horizontaal gepercenteerd)

ervaren gezondheida       fysieke beperkingenb

uitste-
kend

zeer 
goed goed matig slecht

geen 
beperk.

lichte 
beperk.

matige 
beperk.

ernstige 
beperk. (n)

Turken

 totaal 1 4 25 48 23 14 15 28 43 (295)

 55-64 jaar 0 4 23 51 21 15 16 28 41 (212)

 65+ 1 2 28 40 28 12 14 27 47 (83)

Marokkanen

 totaal 1 0 19 56 23 15 8 26 51 (274)

 55-64 jaar 2 1 18 59 21 15 8 30 47 (192)

 65+ 1 0 20 49 29 15 7 18 60 (82)

Surinamers

 totaal 5 4 30 42 20 37 15 23 24 (305)

 55-64 jaar 6 4 31 41 17 41 15 26 18 (181)

 65+ 3 3 28 42 24 31 16 19 34 (124)

Antillianen

 totaal 10 6 39 39 6 55 11 23 12 (295)

 55-64 jaar 10 7 40 36 7 60 11 20 10 (207)

 65+ 9 6 35 46 4 43 10 31 16 (88)

Molukkers

 totaal 3 10 45 38 4 58 17 13 11 (304)

 55-64 jaar 4 13 50 33 1 72 15 10 4 (141)

 65+ 2 8 42 42 7 47 19 17 18 (163)

autochtonen

 totaal 8 10 47 27 8 47 17 21 15 (303)

 55-64 jaar 13 12 47 21 7 63 14 14 9 (133)

 65+ 4 8 46 32 9 34 18 28 20 (170)

a Is op de volgende manier gevraagd: hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Is deze uitstekend, zeer goed, 
goed, matig of slecht.

b Fysieke beperkingen: SCP maat van beperkingen (de Wit, 1997), gebaseerd op vragen naar (1) problemen bij de mobili-
teit, (2) de uitvoering van dagelijkse handelingen die behoren tot de huishoudelijke en (3) persoonlijke verzorging.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

Het oordeel over de eigen gezondheid geldt als een eerste, globale indicator van de 
gezondheid van groeperingen uit de bevolking. In tabel 4.1 is het oordeel over de 
eigen gezondheid te vinden voor de verschillende etnische minderheden.

De oordelen van de Antilliaanse, Molukse en autochtone ouderen over de eigen 
gezondheid liggen dicht bij elkaar: het zwaartepunt van de oordelen ligt bij ‘goed’.

Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen zijn veel minder positief over de 
eigen gezondheid: 20% of meer vindt de eigen gezondheid slecht. De oordelen van de 
Turkse en Marokkaanse ouderen zijn het meest negatief.
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Tabel 4.2 Voorkomen van chronische aandoeningen (gevraagde periode, horizontaal gepercenteerd) 

suiker-
ziekte

beroer-
tea,i

kan-
keri

hartaan-
doeningb,j

mi-
grainec,j

hoge 
bloeddr.j

astma/
carad,j

darmstoor-
nissene,j

rugklach-
tenf,j

gewrichts-
problemeng,j

an-
dersh,j (n )

Turken

 totaal 26 12 6 21 45 49 27 21 45 52 36 (299)

 55-64 jaar 24 12 6 21 48 48 25 22 45 50 36 (215)

 65+ 32 11 6 20 39 51 34 18 43 57 36 (84)

Marokkanen

 totaal 26 5 2 8 49 39 12 24 32 49 24 (267)

 55-64 jaar 23 4 2 7 48 36 9 23 31 49 21 (188)

 65+ 35 6 4 10 49 45 17 25 36 49 32 (79)

Surinamers

 totaal 28 10 8 13 22 42 9 10 31 43 19 (303)

 55-64 jaar 25 7 7 11 24 38 8 8 33 38 18 (180)

 65+ 32 15 10 15 18 48 9 13 29 50 20 (123)

Antillianen

 totaal 22 6 2 5 15 37 5 5 20 33 13 (297)

 55-64 jaar 21 5 2 4 18 36 5 5 19 32 13 (209)

 65+ 23 7 3 7 9 40 5 7 20 36 14 (88)

Molukkers

 totaal 20 9 4 9 10 30 14 5 10 24 15 (301)

 55-64 jaar 11 5 1 9 6 26 12 5 8 18 10 (138)

 65+ 27 12 7 10 13 34 16 4 12 29 19 (162)

atochtonen

 totaal 10 9 11 10 10 30 14 10 21 35 18 (302)

 55-64 jaar 9 5 8 8 11 26 12 4 23 28 19 (132)

 65+ 11 12 12 11 10 32 15 15 20 41 17 (170)

a Beroerte/hersenbloeding/herseninfarct.
b Ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris, of (de gevolgen van) een hartaanval.
c Migraine of ernstige hoofdpijn.
d Astma, chronische bronchites, longemfyseem of CARA.
e Ernstige/hardnekkige darmstoornissen.
f Ernstige/hardnekkige aandoeningen aan de rug (inlc. hernia).
g Gewrichtsproblemen (zoals gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van knieën of chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chroni-

sche reuma, reumatoïde artritis).
h Andere langdurige ziekte of aandoening.
i Gevraagde periode tot nu toe.
j Gevraagde periode afgelopen 12 maanden.

Bron: SCP (GWAO, 2003).
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Een tweede indicator van gezondheid is de scp-maat van fysieke beperkingen, even-
eens te vinden in tabel 4.1. Deze algemene maat is gebaseerd op vragen naar (1) pro-
blemen bij het verplaatsen en lopen; (2) de uitvoering van dagelijkse handelingen die 
behoren tot de huishoudelijke verzorging en (3) de uitvoering van dagelijkse han-
delingen die behoren tot de persoonlijke verzorging. Hier wordt de algemene maat 
van fysieke beperkingen gepresenteerd, de individuele subschalen geven een zelfde 
beeld. Een groot aandeel Turkse en Marokkaanse ouderen heeft ernstige beperkin-
gen, 43% voor de Turken en 51% voor de Marokkanen. Deze aantallen doen met 
name schrikken in vergelijking met de autochtone ouderen. De autochtone ouderen 
zijn gemiddeld ouder dan de Turkse en Marokkaanse ouderen en op basis van leef-
tijd alleen zou men juist verwachten dat het aandeel Turkse en Marokkaanse ouderen 
dat beperkingen heeft kleiner is dan bij autochtone ouderen. Het aantal Surinaamse 
ouderen met ernstige beperkingen is lager dan bij de Turken en Marokkanen, nl. 
24%, maar dit is nog altijd veel hoger dan bij de Antillianen, Molukkers en autochto-
nen.

De derde indicator van gezondheid is het voorkomen van aandoeningen, zoals aan-
gegeven in tabel 4.2. Duidelijk is dat niet alle aandoeningen in gelijke mate voor-
komen bij de verschillende etnische groepen. In het algemeen lijken de Turken en 
Marokkanen vaker aandoeningen te hebben dan de overige groepen. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat het hier zelfrapportage betreft: het voorkomen van de aan-
doeningen is niet objectief door een arts vastgesteld.

Autochtone Nederlanders hebben opvallend minder vaak suikerziekte dan de 
andere groepen. Voor de Turken geldt dat zij vaak (ten opzichte van de andere groe-
pen) last hebben van hartaandoeningen en van astma. Voor de Turkse en Marok-
kaanse ouderen geldt dat zij vaak last hebben van migraine, darmstoornissen, 
rugklachten en gewrichtsproblemen. Wellicht dat deze aandoeningen er de oorzaak 
van waren dat zij arbeidsongeschikt raakten, of wellicht hangen zij er mee samen. 
Surinamers en Antillianen hebben ook relatief vaak gewrichtsproblemen. Rugklach-
ten komen het minst voor bij de Molukkers.

De drie indicatoren van gezondheid wijzen allemaal dezelfde kant uit: de gezond-
heid van Turkse en Marokkaanse ouderen is slechter dan die van de overige groepen 
allochtone ouderen. Hetzelfde geldt voor Surinaamse ouderen, maar in mindere 
mate. Hierbij moet in de eerste plaats opgemerkt worden dat de gezondheidsindica-
toren niet gecorrigeerd zijn voor leeftijd en geslacht, zoals ook al eerder opgemerkt 
werd in de inleiding. Bij de drie indicatoren van gezondheid komt verder de vraag 
naar voren in hoeverre er sprake is van ‘echte’ gezondheidsverschillen, en in hoe-
verre er sprake is van een andere beleving van gezondheid. Het betreft hier immers 
zelfrapportage, en geen objectieve meting van gezondheid (hoewel de scp-maat van 
beperkingen wel het meest de kant uit gaat van een objectieve maat). Van Turkse en 
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Marokkaanse ouderen is bekend dat zij meer somatiseren dan andere ouderen (Poort 
et al., 2001).

De gezondheidssituatie van Turkse en Marokkaanse ouderen is zeer ongun-
stig als subjectieve gezondheidsindicatoren worden beschouwd. Objectieve indi-
catoren laten een veel gunstiger beeld zien (Dagevos, 2001). Zo rapporteren oudere 
Marokkaanse mannen veel vaker een ‘slechte’ of ‘matige’ gezondheidstoestand dan 
autochtone mannen, maar hun kans om te overlijden is kleiner (cbs, 2003), ook als 
gecorrigeerd wordt voor leeftijd. De slechtere gezondheid van Surinaamse ouderen 
lijkt meer ondersteund te worden door objectieve indicatoren.

4.3 Gebruik van medische voorzieningen

Tabel 4.3 geeft informatie over het bezoek aan de huisarts, medisch specialist, zie-
kenhuis, fysiotherapeut, geestelijk hulpverlener en tandarts. De huisarts werd het 
minst bezocht door de autochtone ouderen, gevolgd door de Molukse ouderen. De 
huisarts werd het meest bezocht door de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse oude-
ren. Dit is in overeenstemming met de beleving van de eigen gezondheid, die het 
slechtst was voor deze groepen. Het hier geconstateerde frequente bezoek aan de 
huisarts komt overeen met de uitkomsten van ander onderzoek onder allochtone 
ouderen (Geomini, 1992; Poort et al., 2001; Weide et al., 1997; Bruijnzeels, 2001; zie 
Tesser at al., 1998 en Dagevos 2001 voor een overzicht). Deze uitkomst laat tevens 
zien dat de allochtone ouderen de huisarts weten te vinden en dat er geen sprake is 
van ontoegankelijkheid van deze ‘medische voorziening’.

Ten opzichte van de autochtonen vertonen de Turken en Marokkanen geen frequen-
ter bezoek aan de overige medische voorzieningen, hetgeen men juist wel zou ver-
wachten op grond van de beleving van de eigen gezondheid. Dit duidt erop dat de 
huisarts, die als ‘poortwachter’ van de overige medische voorzieningen fungeert 
(behalve de tandarts) blijkbaar van mening is dat de klachten van deze ouderen niet 
ernstig genoeg zijn om door te verwijzen. Een andere verklaring zou kunnen zijn 
dat het de Turkse en Marokkaanse ouderen niet lukt om hun klachten op een goede 
manier duidelijk te maken aan de huisarts (Bruijnzeels, 2001). De Surinamers lijken 
wel vaker een bezoek te brengen aan een specialist of een fysiotherapeut dan de ove-
rige ouderen.
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Tabel 4.3 Bezoek medische voorzieningen (in procenten)

huisartsa specialista,c ziekenhuisb,d
fysio-

therapeutb
geestelijk 

hulpverlenerb,e tandartsb       (n)

Turken

 totaal 73 35 18 25 3 52 (301)

 55-64 jaar 73 37 17 28 4 57 (217)

 65+ 74 30 20 18 0 40 (84)

Marokkanen

 totaal 67 35 14 18 2 42 (278)

 55-64 jaar 64 31 13 20 2 47 (196)

 65+ 73 42 15 11 1 30 (82)

Surinamers

 totaal 69 43 18 30 3 61 (306)

 55-64 jaar 67 40 16 28 3 68 (182)

 65+ 70 47 21 32 2 50 (124)

Antillianen

 totaal 61 36 14 28 3 59 (300)

 55-64 jaar 58 36 15 28 4 63 (210)

 65+ 66 37 13 27 2 50 (90)

Molukkers

 totaal 53 28 13 20 5 60 (308)

 55-64 jaar 42 25 9 21 6 70 (141)

 65+ 62 31 16 19 3 51 (167)

autochtonen

 totaal 49 38 15 27 4 53 (303)

 55-64 jaar 44 32 14 26 7 68 (133)

 65+ 53 42 15 28 1 42 (170)

a Bezoek gedurende de afgelopen 2 maanden.
b Bezoek gedurende de afgelopen 12 maanden.
c Specialistenhulp tijdens ziekenhuisopname telt niet mee.
d Gevraagd werd: heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een nacht of langer in een ziekenhuis of kliniek gelegen?
e Gevraagd werd: heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege geestelijke of emotionele klachten voor uzelf contact gehad 

met een hulpverlener of hulpinstelling (bijvoorbeeld een RIAGG, het algemeen maatschappelijk werk, een consultatiebu-
reau voor alcohol en drugs of een geestelijk verzorger).

Bron: SCP (GWAO, 2003)

4.4 Samenvatting

Gemeten met drie (subjectieve) gezondheidsindicatoren is de gezondheidstoestand 
van Surinaamse, maar vooral van Turkse en Marokkaanse ouderen slechter dan die 
van Antillianen, Molukkers en autochtonen. Hier hangt een hoger bezoek aan de 
huisarts mee samen. Het is nog een onbeantwoorde vraag in hoeverre er ‘objectieve’ 
gezondheidsverschillen zijn tussen allochtone en autochtone ouderen.
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5  Woonvoorzieningen

5.1 Inleiding

Ook de ouderen uit de minderheden zullen er uiteindelijk niet onderuit kunnen de 
woonsituatie aan te passen aan de lichamelijke beperkingen die de oude dag onver-
mijdelijk met zich meebrengt. Wat is de woonsituatie van allochtone ouderen op dit 
moment en hoe zouden ze het liefst willen wonen indien ze om gezondheidsredenen 
zouden moeten verhuizen? Deze vragen komen aan de orde in het huidige hoofdstuk.

5.2 Woonvorm en geschiktheid van de woning

In tabel 5.1 is te vinden hoeveel allochtone ouderen in een speciale woning voor 
ouderen wonen of in een verzorgingshuis.

Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen hebben veel minder vaak een woning spe-
ciaal voor ouderen dan de Surinamers, Antillianen en autochtonen. Voor de Turken 
en Marokkanen kan meespelen dat het hier relatief jonge groepen betreft, die nog 
geen behoefte hebben aan speciale woningen. Verder geldt voor de Turken en Marok-
kanen dat de huishoudens vaak groot zijn (bijvoorbeeld door inwonende kinderen), 
terwijl speciale ouderenwoningen juist vaak klein zijn en hierdoor minder geschikt. 
Wat ook mee kan spelen is dat Turkse en Marokkaanse oudere mannen vaak (veel) 
jongere vrouwen hebben die voor hen kunnen zorgen, of dat er meer hulp geboden 
wordt door kinderen, waardoor deze ouderen langer in een ‘gewone’ woning kunnen 
blijven wonen.

Behalve de Surinamers wonen allochtone ouderen niet vaak in een verzorgingshuis. 
Verzorgingshuizen hebben onder allochtone ouderen vaak een slechte naam en slui-
ten niet aan bij hun zorgopvattingen, waarbij kinderen voor de ouders zorgen (Tesser 
et al., 1998; Yerden, 2003).

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en in mindere mate Antilliaanse ouderen geven 
relatief vaak aan dat hun woning eigenlijk niet geschikt is, gezien hun gezondheid. 
Volgens Tesser et al. (1998) zijn ouderen uit de minderheden in het algemeen gehuis-
vest in woningen van mindere kwaliteit dan de overige bevolking. Dit geldt met name 
voor Turken en Marokkanen, Surinamers en Antillianen nemen een tussenpositie in.
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Tabel 5.1 Woning (alle respondenten) en geschiktheid van de woning (exclusief bewoners verzor-
gingshuis) (horizontaal gepercenteerd)

woninga

zelfst. woning 
speciaal voor 

ouderen
verzorgingsh./ 

verpleegh.

geen woning 
speciaal voor 

ouderen   (n)

woning is niet
geschikt (i.v.m. 
gezondheid)b       (n)

Turken

 totaal 6 1 93 (302) 15 (297)

 55-64 jaar 6 1 93 (217) 14 (214)

 65+ 6 1 93 (85) 18 (83)

Marokkanen

 totaal 6 0 94 (276) 11 (277)

 55-64 jaar 5 0 95 (195) 7 (196)

 65+ 9 0 91 (81) 21 (81)

Surinamers

 totaal 18 5 77 (304) 12 (288)

 55-64 jaar 12 2 86 (181) 11 (177)

 65+ 28 10 63 (123) 13 (111)

Antillianen

 totaal 22 1 77 (299) 8 (295)

 55-64 jaar 17 0 83 (209) 10 (210)

 65+ 32 4 63 (90) 6 (85)

Molukkers

 totaal 6 0 94 (308) 3 (307)

 55-64 jaar 4 0 96 (141) 2 (141)

 65+ 8 1 92 (167) 4 (166)

autochtonen

 totaal 23 5 72 (302) 3 (285)

 55-64 jaar 17 1 83 (132) 4 (130)

 65+ 27 9 64 (170) 3 (155)

a Gevraagd werd: Is uw woning speciaal bedoeld voor ouderen? Antwoordmogelijkheden: ja, zelfstandige woning speciaal 
voor ouderen; ja, verzorgingshuis/verpleeghuis; nee.

b Gevraagd werd: Vindt u uw woning op dit moment geschikt om in te wonen als u kijkt naar uw eigen gezondheid? Ant-
woordmogelijkheden: ja, prima geschikt; ja, redelijk geschikt; nee, matig geschikt; nee, niet geschikt.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

5.3  Gewenste woonvorm als de gezondheid achteruit gaat

Hoe wil men wonen als de gezondheid achteruit gaat en men gedwongen wordt om 
te verhuizen? Tabel 5.2 verschaft inzicht in de voorkeuren van de verschillende groe-
pen. Voor autochtonen is een verzorgingshuis de meest genoemde woonvorm: meer 
dan 90% denkt in een verzorgingshuis terecht te komen.
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Voor de Molukkers, Antillianen en Surinamers geldt dat ook zij overwegend denken 
in een verzorgingshuis te gaan wonen, hoewel er bij deze groepen ook meer andere 
mogelijkheden worden genoemd. Zo denkt een derde van de Molukkers bij de kin-
deren in te gaan wonen en wil een vijfde van de Antillianen terug naar het land van 
herkomst.

De Turkse, maar met name de Marokkaanse ouderen, willen het liefst bij de kinderen 
inwonen. Als de Marokkanen niet bij de kinderen kunnen inwonen gaan ze het liefst 

Tabel 5.2 Bekendheid met verzorgingshuizen, gewenste woonvorm als de gezondheid achteruit gaat en 
overleg met kinderen/familie over inwoning (horizontaal gepercenteerd)

heeft van 
verz.h. 

gehoord

is bekend 
met 

verz.h.a

gewenste woonvorm als
gezondheid achteruit gaatb

heeft met fam./
kindrn. gesproken 

over inwoningc
kinderen 

in NL
familie in 

NL verz.h.
terug naar 

lvh    (n)     (n)

Turken

 totaal 95 18 56 1 30 12 (300) 61 (171)

 55-64 jaar 96 19 57 1 32 10 (215) 60 (125)

 65+ 92 13 55 1 26 18 (85) 63 (46)

Marokkanen

 totaal 89 13 70 2 6 22 (277) 38 (191)

 55-64 jaar 90 14 70 2 6 22 (195) 36 (135)

 65+ 88 11 69 1 7 23 (82) 43 (56)

Surinamers

 totaal 94 59 11 2 72 15 (285) 52 (42)

 55-64 jaar 96 60 10 3 72 15 (176) 46 (26)

 65+ 92 59 13 2 72 13 (109) – (16)

Antillianen

 totaal 90 44 18 2 59 21 (295) 51 (57)

 55-64 jaar 90 43 18 2 59 21 (210) 43 (40)

 65+ 91 48 19 1 58 23 (85) 71 (17)

Molukkers

 totaal 100 78 32 2 59 6 (307) 56 (104)

 55-64 jaar 99 77 24 4 63 9 (141) 53 (38)

 65+ 100 78 38 1 56 4 (166) 58 (66)

autochtonen

 totaal 97 82 7 2 91 (285) 41 (27)

 55-64 jaar 97 83 6 4 91 (130) – (10)

 65+ 97 80 8 0 92 (155) – (17)

a Gevraagd werd: Kent mensen die in een verzorgingshuis wonen of is zelf wel eens in een verzorgingshuis geweest.
b Is gevraagd aan alle respondenten die niet in een verpleeghuis wonen.
c Is gevraagd aan respondenten die niet in een verpleeghuis wonen en die als de gezondheid achteruit zou gaan bij kinderen of 

familie in Nederland in zouden willen wonen.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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terug naar het land van herkomst, de Turken gaan dan naar een verzorgingshuis. 
De wens van Turkse en Marokkaanse ouderen om bij hun kinderen in te wonen sluit 
aan bij hun zorgopvattingen, waarin de kinderen een belangrijke rol spelen (Yerden, 
2003). Opvallend is dat de Marokkanen deze mogelijkheid het minst vaak met hun 
kinderen hebben besproken. Blijkbaar gaat men impliciet van deze mogelijkheid uit, 
of men durft het onderwerp niet aan te kaarten.

Het lage aantal Turkse en Marokkaanse ouderen dat in een verzorgingshuis wil gaan 
wonen wordt niet veroorzaakt door onbekendheid met het bestaan van deze voorzie-
ning. Men kent niet vaak iemand in een verzorgingshuis of is niet vaak in een verzor-
gingshuis geweest, maar de meeste Turkse en Marokkaanse ouderen hebben wel van 
een verzorgingshuis gehoord.

5.4 Samenvatting

Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen wonen minder vaak in een zelfstandige 
woning speciaal voor ouderen dan Surinamers, Antillianen en autochtonen. Het 
wonen in een verzorgingshuis komt onder de minderheden, met uitzondering van de 
Surinamers, nauwelijks voor.

Autochtone ouderen gaan er van uit dat ze in een verzorgingshuis gaan wonen 
indien zij gedwongen zouden zijn om te verhuizen in verband met gezondheid. De 
meeste Surinaamse, Molukse en Antilliaanse ouderen gaan er ook vanuit in een ver-
zorgingshuis te gaan wonen, hoewel deze verwachting minder uitgesproken is dan 
bij de autochtonen. Turkse en Marokkaanse ouderen zouden het liefst bij de kinderen 
in gaan wonen. De tweede keus voor de Turkse ouderen is het verzorgingshuis, voor 
de Marokkanen is het terugkeer naar het land van herkomst.



36   Woonvoorzieningen         37

6 Thuiszorg

6.1 Inleiding

In het huidige hoofdstuk zal het gebruik en niet-gebruik van de thuiszorg centraal 
staan.

Er zijn niet veel onderzoeksgegevens over het gebruik van de thuiszorg door 
allochtone ouderen, maar het meest leest men dat allochtone ouderen minder 
gebruik maken van de thuiszorg dan autochtone ouderen. Als redenen voor het niet-
gebruik van de thuiszorg worden genoemd (1) de afwijkende leeftijdsopbouw van de 
verschillende groepen allochtone ouderen (allochtone ouderen zijn over algemeen 
jonger dan autochtone ouderen), (2) een groter aandeel informele hulp, voortvloei-
end uit de zorgopvattingen van allochtonen, (3) onbekendheid met de voorziening en 
(4) te ingewikkelde procedures bij het ‘regelen’ van de thuiszorg (zie verder Tesser et 
al., 1998). In het huidige hoofdstuk zal gekeken worden in hoeverre deze redenen een 
rol spelen bij niet gebruik.

6.2 Gebruik van thuiszorg

Uit tabel 6.1 blijkt dat Surinamers en autochtonen het meest gebruik maken van de 
thuiszorg, gevolgd door de Molukse en de Antilliaanse ouderen, terwijl de Turkse 
en met name de Marokkaanse ouderen weinig gebruik maken van de thuiszorg. De 
tevredenheid met de thuiszorg is over het algemeen hoog. Voor de Marokkaanse 
ouderen kan mate van tevredenheid geen berekend gegeven worden; zij maken te 
weinig gebruik van de thuiszorg.
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Tabel 6.1 Gebruik van thuiszorg (alle respondenten) en tevredenheid met de thuiszorg (gebruikers) 
(horizontaal gepercenteerd)

 thuiszorg gehad                      tevredenheid over de thuiszorga

afgelopen 
jaar

afgelopen
5 jaar (n) tevreden neutraal ontevreden     (n)

Turken

 totaal 7 11 (303) 79 7 14 (29)

 55-64 jaar 7 11 (217) – – (23)

 65+ 7 11 (86) – – – (6)

Marokkanen

 totaal 1 3 (278) – – – (5)

 55-64 jaar 1 2 (196) – – – (1)

 65+ 4 5 (82) – – – (4)

Surinamers

 totaal 18 22 (305) 91 3 6 (64)

 55-64 jaar 8 11 (181) – – – (17)

 65+ 32 38 (124) 91 4 4 (47)

Antillianen

 totaal 8 13 (298) 86 8 5 (37)

 55-64 jaar 4 9 (210) – – – (15)

 65+ 19 23 (88) – – – (22)

Molukkers

 totaal 8 11 (308) 90 6 3 (31)

 55-64 jaar 1 3 (141) – – – (4)

 65+ 15 18 (167) – – – (27)

autochtonen

 totaal 17 22 (302) 77 15 8 (66)

 55-64 jaar 5 10 (132) – – – (14)

 65+ 26 32 (170) 83 15 2 (52)

a tevredenheid over de thuiszorg: Bent (was) u tevreden met de hulp van de thuiszorg (antwoordcategorieen: tevreden,  
 neutraal, ontevreden).
– = gemiddeld % wordt niet gegeven (n kleiner dan 25).

Bron: SCP (GWAO, 2003)

6.3 Niet-gebruik van de thuiszorg

Uit de gegevens in tabel 6.2 is op te maken welke factoren een rol spelen bij het 
geringere gebruik van de thuiszorg van sommige groepen allochtone ouderen.

Voor de Antillianen, Molukkers en Autochtonen geldt dat het aantal niet-gebrui-
kers van de thuiszorg dat eigenlijk wel een hulpbehoefte had zo klein is, dat de rede-
nen van niet-gebruik niet gegeven kunnen. Dit duidt op een goede aansluiting van de 
thuiszorg voor deze groepen.

De Turkse ouderen maken, zoals bleek uit tabel 6.1, relatief weinig gebruik van 
de thuiszorg. De groep die de afgelopen 5 jaar eigenlijk wel hulp nodig had is ech-
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ter niet veel groter dan bij de Surinamers en autochtonen, die meer gebruik maakten 
van de thuiszorg. Opvallend is dat de bekendheid onder de Turkse ouderen met de 
thuiszorg veel kleiner is dan bij de andere groepen. Onbekendheid met de thuiszorg 
is ook de belangrijkste reden van niet gebruik. Daarnaast blijkt bij de Turkse ouderen 
de beschikbaarheid van informele hulp een belangrijke reden om de thuiszorg niet te 
gebruiken.

Tabel 6.2 Bekendheid met de thuiszorg, hulpbehoefte afgelopen 5 jaar (selectie niet-gebruikers ) en rede-
nen niet-gebruik thuiszorga (horizontaal gepercenteerd)

bekend 
met 

thuisz.

afgel. 
5 jr. hulp 
nodiga

reden niet gebruik thuiszorgb

(n)

kende 
het 
niet

wist 
niet 
hoec

fam.
gaf 
hulp

taal-
probl.d

slechte 
hulpe te duur

afgewe-
zenf

op 
wachtl.g

an-
ders (n)

Turken
 totaal 64 13 (265) 49 22 42 5 3 5 0 5 (37)
 55-64 jaar 65 13 (192) – – – – – – – – (24)
 65+ 63 15 (73) – – – – – – – – (13)
Marokkanen
 totaal 85 45 (271) 15 36 68 7 9 8 1 0 5 (122)
 55-64 jaar 88 42 (193) 14 33 68 5 10 9 1 0 5 (81)
 65+ 78 54 (78) 17 40 68 10 7 7 0 0 5 (41)
Surinamers
 totaal 92 12 (234) 4 8 36 0 0 4 12 19 35 (26)
 55-64 jaar 92 9 (158) – – – – – – – – – (15)
 65+ 91 17 (76) – – – – – – – – – (11)
Antillianen
 totaal 89 7 (251) – – – – – – – – – (18)
 55-64 jaar 90 7 (185) – – – – – – - – – (14)
 65+ 88 6 (66) – – – – – – – – – (4)
Molukkers
 totaal 96 9 (273) – – – – – – – – (21)
 55-64 jaar 99 2 (135) – – – – – – – – (2)
 65+ 94 15 (138) – – – – – – – – (19)
autochtonen
 totaal 99 11 (232) – – – – – – – – (23)
 55-64 jaar 100 10 (118) – – – – – – – – (9)
 65+ 97 12 (114) – – – – – – – – (14)

a Degenen onder de niet-gebruikers die ‘ja’ antwoordden op de vraag: heeft u de afgelopen 5 jaar hulp nodig gehad bij de persoon-
lijke verzorging of huishoudelijke activiteiten?

b Meerdere redenen mogelijk.
c Wist niet hoe: ik wist niet hoe of waar ik dat aan moest vragen.
d Taalproblemen: ik verwachtte taalproblemen.
e Slechte hulp: ik verwachtte niet goed geholpen te worden.
f Afgewezen: ik had er geen recht op/mijn aanvraag is afgewezen.
g Wachtlijst: ik sta op de wachtlijst.

– = n < 25.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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Voor de Marokkaanse ouderen geldt dat een groot aandeel van de niet-gebruikers van 
thuiszorg de afgelopen vijf jaar wel een hulpbehoefte had. De belangrijkste reden 
van niet-gebruik is niet zoals bij de Turkse ouderen onbekendheid met de thuiszorg, 
maar de informele hulp die door de familie werd gegeven. Als tweede reden van 
niet-gebruik wordt ‘wist niet hoe’ genoemd: men wist niet hoe of waar de thuiszorg 
aan te vragen. Dus, behalve dat de hulp door familieleden wordt gegeven, lijkt een 
gedeelte van de Marokkaanse ouderen de weg naar de thuiszorg niet te kunnen vin-
den.

Van de redenen die van invloed zijn op niet-gebruik die in de inleiding werden 
genoemd zijn onbekendheid en informele hulp belangrijk bij de Turkse ouderen, ter-
wijl voor de Marokkaanse ouderen informele hulp en moeite met de procedures om 
thuiszorg aan te vragen een rol spelen. De vierde factor betrof de leeftijdsopbouw 
van de groepen allochtone ouderen. Op basis van de huidige gegevens kan daarover 
geen uitsluitsel worden gegeven. Duidelijk is wel dat afwijkende leeftijdsopbouw 
nooit het enige antwoord kan zijn. Molukkers maken minder gebruik van de thuis-
zorg dan bijvoorbeeld Surinamers, maar zijn wel gemiddeld ouder.

6.4 Samenvatting

Autochtone en Surinaamse ouderen maken het meest gebruik van de thuiszorg, 
Turkse en Marokkaanse ouderen het minst. Voor zover er bij de Turkse ouderen 
sprake was van een hulpbehoefte, maakte men toch geen gebruik van de thuiszorg 
omdat men onbekend was met de thuiszorg of omdat de familie hulp gaf. Voor de 
Marokkaanse ouderen speelt in de eerste plaats mee dat er hulp werd gegeven door 
de familie en in de tweede plaats dat men niet wist hoe of waar thuiszorg aan te vra-
gen.
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7  Welzijnsvoorzieningen

7.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken bleek dat allochtone ouderen minder gebruik maken pro-
fessionele zorgvoorzieningen voor ouderen dan autochtone ouderen. Slechts weini-
gen wonen in verzorgingshuizen en ook het gebruik van thuiszorg is beperkt. In dit 
hoofdstuk staan andere zorgvoorzieningen centraal. Het betreft dan welzijnsvoor-
zieningen zoals het aanvullend vervoer en maaltijdvoorzieningen, maar ook ander-
soortige voorzieningen zoals rechtshulp.

7.2 Aanvullend vervoer

Tabel 7.1 geeft inzicht in het gebruik van het aanvullend vervoer. Onder aanvullend 
vervoer wordt verstaan het gebruik van de belbus, ouderenbus of gehandicaptentaxi.

Voor de autochtone, Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen geldt dat het per-
centage personen dat aangeeft vanwege de gezondheid moeite te hebben met het 
aanvullend vervoer dicht ligt bij het percentage personen dat daadwerkelijk het aan-
vullend vervoer gebruikt. Dit wijst erop dat bij deze groepen het aanvullend vervoer 
bereikbaar is voor de personen voor wie het bedoeld is. De behoefte aan aanvullend 
vervoer onder de niet-gebruikers is dan ook laag.

Dit geldt echter niet voor de Turkse en Marokkaanse ouderen. Hun gebruikcijfers 
liggen veel lager dan het aantal personen dat moeite heeft met het gebruik van het 
openbaar vervoer. Het merendeel van de Turkse en Marokkaanse ouderen, zo’n 70%, 
geeft aan geen behoefte te hebben aan het aanvullend vervoer. Dit percentage is ech-
ter bij de andere groepen veel hoger. Opvallend is dat voor een kwart van de Turkse 
en Marokkaanse ouderen onbekendheid met het aanvullend vervoer een reden van 
niet-gebruik is. Waarschijnlijk zal het vergroten van de bekendheid van het aanvul-
lend vervoer onder deze ouderen leiden tot een hoger gebruik.
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Tabel 7.1 Moeite met openbaar vervoer en gebruik aanvullend vervoer (alle respondenten), redenen 
niet-gebruik aanvullend vervoer (selectie niet-gebruikers) (horizontaal gepercenteerd)

vanwege 
gezondh. 

moeite met ov

      reden niet-gebruik aanvullend vervoer
gebruikt 

aanv. 
verv.   (n)

geen
be-

hoefte 
ken het 

nieta te duur

niet
flexibel 
genoeg anders (n)

Turken

 totaal 29 9 (300) 69 25 5 1 6 (272)

 55-64 jaar 25 7 (216) 69 24 5 1 7 (200)

 65+ 38 13 (84) 68 28 7 3 3 (72)

Marokkanen

 totaal 24 4 (278) 70 29 12 1 5 (264)

 55-64 jaar 16 2 (195) 74 26 13 1 5 (188)

 65+ 42 8 (83) 59 38 9 3 4 (76)

Surinamers

 totaal 26 20 (304) 82 5 3 1 11 (236)

 55-64 jaar 17 8 (181) 85 4 2 1 10 (161)

 65+ 38 38 (123) 76 7 5 1 13 (75)

Antillianen

 totaal 15 12 (297) 86 7 1 1 6 (251)

 55-64 jaar 12 5 (208) 87 6 1 1 7 (188)

 65+ 25 28 (89) 86 11 2 5 (63)

Molukkers

 totaal 15 12 (307) 86 7 2 2 10 (258)

 55-64 jaar 3 1 (141) 88 4 1 1 9 (129)

 65+ 26 22 (166) 84 10 2 2 10 (129)

autochtonen

 totaal 20 18 (303) 89 1 0 3 13 (246)

 55-64 jaar 11 9 (133) 95 2 0 2 8 (119)

 65+ 28 25 (170) 83 0 0 4 17 (127)

a Ik ben niet op de hoogte van het aanbod/ik weet niet waar dit kan.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

7.3 Maaltijdvoorzieningen

Tabel 7.2 verschaft informatie over het gebruik van maaltijdvoorzieningen. Het 
gebruik van maaltijdvoorzieningen is over het algemeen laag en is nog het hoogst 
onder autochtone mannelijke 65+’ers: 10% van hen maakt gebruik van een maaltijd-
voorziening.

In het onderzoek is gevraagd of respondenten wel of geen moeite mee hadden met 
het klaarmaken van de warme maaltijd of dat zij nooit kookten omdat andere koken. 
Respondenten die nooit koken omdat anderen koken zullen geen behoefte hebben 
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aan een maaltijdvoorziening. Met name onder de Turkse en Marokkaanse mannen 
zijn er velen die nooit koken omdat anderen dat voor hen doen.

Respondenten die wel koken, maar hier moeite mee hebben, zouden wellicht 
wel graag gebruik willen maken van een maaltijdvoorziening. Met name Turkse en 
Marokkaanse vrouwen, en in iets mindere mate Turkse en Marokkaanse mannen en 
Surinaamse mannen en vrouwen hebben geregeld moeite met het klaarmaken van de 
warme maaltijd. Als men de niet-gebruikers onder de groep die wel moeite heeft met 
het klaarmaken van de warme maaltijd vraagt naar de reden van niet-gebruik geeft 
het merendeel aan toch geen behoefte aan een maaltijdvoorziening te hebben.

7.4 Alarmering, dagopvang, algemeen maatschappelijk werk, rechtshulp, 
ouderengym

Tabel 7.3 geeft inzicht in de bekendheid met en het gebruik van alarmering, dagop-
vang, algemeen maatschappelijk werk, rechtshulp en ouderengym.

Marokkaanse ouderen zijn slecht bekend met alarmering, dagopvang en ouderen-
gym en maken ook vrijwel geen gebruik van deze voorzieningen. De bekendheid bij 
Turkse ouderen met deze voorzieningen is ook slecht, maar hun gebruik ligt hoger 
dan dat van de Marokkanen.

De bekendheid van Surinaamse, Antilliaanse, Molukse en autochtone ouderen 
met bovengenoemde voorzieningen is beter dan bij de Turken en Marokkanen, het 
gebruik ervan verschilt per voorziening. Surinamers maken het meeste gebruik van 
alarmering. Het gebruik van dagopvang en ouderengym is ongeveer gelijk onder 
deze groepen minderheden.

Opvallend is dat alle minderheden een hoger gebruik laten zien van het algemeen 
maatschappelijk werk dan de autochtone ouderen. Het meest wordt het algemeen 
maatschappelijk werk gebruikt door de Turkse en Marokkaanse ouderen. Turkse 
en Marokkaanse ouderen maken tevens het meest gebruik van rechtshulp. Turkse 
en Marokkaanse ouderen zijn ook van alle in tabel 7.3 genoemde voorzieningen het 
meest bekend met het algemeen maatschappelijk werk en de rechtshulp. Deze resul-
taten zijn in overeenstemming met de bevinding dat allochtone ouderen intensiever 
gebruik maken van voorzieningen op sociaal-juridische en financieel terrein (Tesser 
et al., 1998). Het belang van deze constatering is hierin gelegen dat het niet zo is dat 
ouderen uit de minderheden de Nederlandse instellingen niet weten te vinden wan-
neer zij die nodig hebben.
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Tabel 7.2 Klaarmaken warme maaltijd en gebruik maaltijdvoorzieningen (alle respondenten), reden niet-
gebruik (selectie niet-gebruikers die moeite hebben met klaarmaken van warme maaltijd) 
(horizontaal gepercenteerd)

klaarm. warme maaltijd reden niet-gebruik maaltijdvoorzieningb

doet 
het wel, 

maar met 
moeite

doet het 
nooit,  

anderen 
koken

gebruikt 
maaltijd-
voorzie-
ninga     (n)

geen
behoefte 

aan

weet
niet waar 
dit kan

houdt geen 
rekening 

met cultuur
te 

duur
an-
ders (n)

Turken 85 11 11 7 2 (81)

 mannen 55-64 jr. 20 56 7 (122)

 mannen 65+ 20 41 2 (45)

 vrouwen 55-64 jr. 38 4 2 (95)

 vrouwen 65+ 47 8 3 (38)

Marokkanen 93 5 11 9 1 (72)

 mannen 55-64 jr. 13 51 2 (129)

 mannen 65+ 18 45 4 (56)

 vrouwen 55-64 jr. 43 1 0 (67)

 vrouwen 65+ 67 4 0 (26)

Surinamers 84 2 0 12 10 (34)

 mannen 55-64 jr. 13 8 2 (83)

 mannen 65+ 17 17 6 (47)

 vrouwen 55-64 jr. 6 0 0 (95)

 vrouwen 65+ 28 4 7 (76)

mannen

 mannen 55-64 jr. 0 12 0 (94)

 mannen 65+ 7 10 3 (30)

 vrouwen 55-64 jr. 4 1 2 (116)

 vrouwen 65+ 5 2 2 (60)

Molukkers – – – – – (18)

 mannen 55-64 jr. 7 16 0 (74)

 mannen 65+ 10 21 5 (79)

 vrouwen 55-64 jr. 5 0 0 (63)

 vrouwen 65+ 10 0 2 (83)

autochtonen – – – – – (12)

 mannen 55-64 jr. 4 7 1 (67)

 mannen 65+ 13 18 10 (70)

 vrouwen 55-64 jr. 3 4 4 (67)

 vrouwen 65+ 6 8 7 (99)

a Maaltijdvoorziening: maaltijden thuis laten bezorgen, open eettafel, maaltijd verstrekt door kerk/moskee.
b Meerdere antwoorden mogelijk.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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7.5  Samenvatting

Turkse en Marokkaanse ouderen maken weinig gebruik van het aanvullend vervoer, 
terwijl men wel moeite heeft met het gebruik van het ‘normale’ openbaar vervoer. 
Onbekendheid met deze voorziening lijkt hierbij een rol te spelen. Van maaltijdvoor-
zieningen wordt door geen van de verschillende minderheden veel gebruik gemaakt 
en de behoefte aan deze voorziening lijkt ook laag. Turkse en Marokkaanse ouderen 

Tabel 7.3 Bekendheida met en gebruik van welzijnsvoorzieningen (horizontaal gepercenteerd)

alarmering dagopvang
alg.

maatsch. werk rechtshulp ouderengym

mee 
bekend gebruikb

mee 
bekend gebruik

mee 
bekend gebruik

mee 
bekend gebruik

mee 
bekend gebruik (n)

Turken

 totaal 23 3 29 3 40 13 40 9 26 5 (294)

 55-64 jaar 26 2 29 3 50 18 46 13 31 7 (148)

 65+ 19 4 28 3 30 8 34 6 20 3 (146)

Marokkanen

 totaal 40 1 26 0 53 14 46 12 20 0 (273)

 55-64 jaar 44 1 31 0 57 12 49 14 23 0 (131)

 65+ 36 1 21 0 49 15 44 10 17 0 (142)

Surinamers

 totaal 67 11 69 3 75 8 79 8 72 9 (298)

 55-64 jaar 68 3 73 1 80 8 86 8 77 8 (143)

 65+ 66 18 66 5 71 7 73 9 69 10 (155)

Antillianen

 totaal 56 6 62 3 71 7 71 7 64 5 (284)

 55-64 jaar 56 3 65 1 78 10 81 10 69 3 (142)

 65+ 55 9 58 6 64 5 62 4 59 7 (142)

Molukkers

 totaal 77 3 83 3 88 9 71 4 89 10 (304)

 55-64 jaar 83 1 91 1 92 8 86 6 91 4 (138)

 65+ 72 5 77 5 84 10 58 2 86 16 (166)

autochtonen

 totaal 78 8 80 4 74 2 83 7 82 7 (297)

 55-64 jaar 83 3 83 2 78 1 91 8 85 4 (143)

 65+ 74 12 77 6 71 4 76 6 79 10 (154)

a Gevraagd werd: ik noem u een aantal diensten en voorzieningen die speciaal voor ouderen of mensen met een hulpbehoefte 
bedoeld zijn. Kunt u aangeven of u deze voorzieningen en diensten kent en zo ja, of u hier in de afgelopen 12 maanden wel eens 
gebruik van heeft gemaakt?

b Het gaat bij gebruik om het hebben van een alarm.

Bron: SCP (GWAO, 2003)
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zijn slecht bekend met de voorzieningen alarmering, dagopvang en ouderengym, bij 
de Marokkanen is tevens het gebruik van deze voorzieningen laag. Bekendheid en 
gebruik onder Turkse en Marokkaanse ouderen van het algemeen maatschappelijk 
werk en rechtshulp zijn veel groter dan voor de andere voorzieningen, hetgeen aan-
geeft dat deze groepen de Nederlandse instellingen weten te vinden wanneer zij die 
nodig hebben. 
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Noten

1  Eerste generatie: een persoon die in het buitenland is geboren, met tenminste één in het 
buitenland geboren ouder.

2  Door middel van het wegen naar de leeftijdsverdeling van de autochtone groep, of door 
middel van multivariate analyses.

3  Westerse allochtonen: Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika, Japan, Oceanie en Indonesië.
 Niet-westerse allochtonen: Afrika, Azië (exclusief Japan en Indonesië), Zuid- en Midden-

Amerika en Turkije. 
4  ((26.164+22.953+32.614+9.162)/116.445)*100 = 78%.
5  De reden hiervoor is technisch van aard: de groep tweede generatie (alle in ons land 

woonachtige personen die in Nederland zijn geboren, maar ten minste één ouder hebben 
die buiten Nederland is geboren) niet-westerse allochtone ouderen is zo klein dat er nog 
niet apart onderzoek onder deze groep kan worden gedaan. Opname van deze groep in het 
huidige onderzoek zou onnodige complicaties hebben gegeven bij de steekproeftrekking.

6  In het eindrapport zullen wel gegevens voor de 55-64-jarigen worden gepresenteerd.
7  De schatting is gebaseerd op de opname in 1958 in de gba van de Molukkers uit de woon-

oorden. In deze schatting zijn niet meegenomen (1) de Molukkers die eerder dan 1951 of later 
dan 1958 naar Nederland zijn gekomen en (2) de Molukkers die voor 1959 de woonoorden 
hebben verlaten. 

8  Onder Molukkergemeenten wordt verstaan de gemeenten waarbinnen Molukkers collectief 
huisvesting vonden, hetzij bij hun aankomst in Nederland, hetzij bij de herhuisvesting na 
het collectieve vertrek uit de woonoorden, en waarbinnen zij thans nog als groep woonach-
tig zijn. Voorbeelden van Molukkergemeenten zijn Appingendam, Breda, Hoogeveen, Tiel en 
Zwolle.

9  Het aantal langdurige bezoeken aan het land van herkomst is voor de Turkse ouderen wel-
licht negatief beïnvloed door een onstabiele situatie in de landen waar men doorheen reist 
om in Turkije te komen.
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Bijlage  Onderzoeksverantwoording

Dataverzameling
In het gwao (gezondheid en welzijn allochtone ouderen) onderzoek werd gegevens 
verzameld onder oudere (55+) eerste generatie (geboorteland is niet Nederland) Tur-
ken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers. Daarnaast zijn er gege-
vens verzameld onder een controlegroep autochtone 55+’ers.1

De gegevens over de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 
ouderen werden verzameld door onderzoeksbureau Veldkamp, de gegevens over de 
Molukse ouderen werden verzameld door het iseo. Voor de onderzoeksverantwoor-
ding van de Molukse ouderen wordt verwezen naar de iseo-pubicatie (Polders en 
Veenman, 2004). De verantwoording voor de gegevensverzameling van de overige 
groepen wordt hier gegeven.

Het veldwerk van het onderzoek onder de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antil-
liaanse en autochtone ouderen vond plaats van maart tot en met oktober 2003. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in de gemeenten Almere, Enschede, Tiel, Utrecht, 
Amsterdam, Delft, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom en Eindho-
ven. Van tevoren zijn de aantallen te benaderen respondenten per gemeente bepaald 
op basis van de verdeling van de verschillende groepen over deze gemeenten. Adres-
sen van de respondenten werden verkregen via de gba. Tabel B1 geeft het steekproef-
design van het gwao.

Tabel B1 Steekproef GWAO naar etnische groep en gemeente (absolute aantallen)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

Almere 0 0 10 15 11

Amsterdam 73 117 113 83 74

Bergen op Zoom 10 10 0 0 10

Delft 10 0 0 10 10

Den Haag 41 36 65 61 52

Dordrecht 12 10 10 16 14

Eindhoven 18 10 10 11 24

Enschede 19 10 10 10 17

Rotterdam 83 53 70 83 67

Tiel 10 0 0 0 0

Utrecht 24 54 12 11 21

totaal 300 300 300 300 300

1  In het onderzoek: een 55+’er die in Nederland woont met Nederland als geboorteland.
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Het onderzoek vond bij de respondent thuis plaats door middel van het mondeling 
afnemen van een standaardvragenlijst. Bij de Turkse en Marokkaanse respondenten 
werd een vertaalde vragenlijst gebruikt en werd de vragenlijst afgenomen door een 
interviewer uit de eigen etnische groep. Voor de Turkse en Marokkaanse responden-
ten geldt verder dat de vrouwelijke respondenten zo veel mogelijk werden benaderd 
door vrouwelijke interviewers. Een interview duurde gemiddeld 1,5-2 uur.

Non-respons
In totaal zijn er 3284 Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 
ouderen benaderd, van 1503 van hen werd een ingevulde vragenlijst verkregen. Tabel 
B2 geeft een overzicht van de non-respons bij de verschillende groepen.

Tabel B2 Non-respons

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen totaal

benaderd (absoluut aantal) 808 455 688 636 697 3284

non-respons (%), waarvan  62 38 55 53 56 54

 adres onjuist  6  3  4  7  4  5

 respondent is onbereikbaar 
 tijdens de veldwerkperiode  14  6  3  5  2  6

 respondent is herhaaldelijk 
 niet thuis  20  10  18  18  9  16

 taalproblemen  3  1  0  0  0  1

 respondent ziek/
 psychisch niet in staat  7  4  8  7  9  7

 respondent weigert  11  14  21  16  33  19

 anders  0  0  0  0  0  0

 gecorrigeerde non-respons* (%) 60 36 53 49 55 52

 gecorrigeerde respons (%) 40 64 47 51 45 48

*  Non-respons uitgedrukt ten opzichte van het aantal benaderde respondenten minus de respondenten met een onjuist 
adres.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

Voor de respons mag uitgegaan worden van de gecorrigeerde maat: 48% over alle 
groepen heen. Deze respons is vergelijkbaar met die van de laatste Sociale Positie en 
Voorzieningengebruik Allochtonen (spva), waarbij de respons voor de verschillende 
groepen tussen de 44% en 52% lag (Dagevos et al., 2003).

Opvallend is dat de Turkse groep het laagste aantal weigeraars heeft, en juist het 
hoogste aantal respondenten dat niet bereikbaar was tijdens de veldwerkperiode. 
Met betrekking tot de Marokkaanse groep moet opgemerkt worden dat de eigenlijke 
respons lager ligt dan het getal in de tabel: veel Marokaanse interviewers hebben een 
slechte administratie bijgehouden.
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Weging en representativiteit
Volgens de opzet van het onderzoek zouden er binnen iedere combinatie van geslacht 
(man, vrouw) en leeftijd (55-64; 65+) 75 respondenten verzameld worden. De uitein-
delijke verdeling van respondenten over etnische groep, geslacht en leeftijd is te vin-
den in tabel B3.

Tabel B3 Aantal respondenten naar leeftijd, geslacht en etnische groep

Turken  Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen  

man, 55-64 81 60 68 71 76 72

man, 65+ 77 77 83 75 81 81

vrouw, 55-64 72 73 78 80 64 71

vrouw, 65+ 74 68 76 74 83 79

(n) (304) (278) (305) (300) (304) (303)

Bron: SCP (GWAO, 2003)

Het onderzoek is gestratificeerd naar leeftijd (55-64; 65+) en geslacht (man, vrouw) 
en etnische groep (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Molukkers en 
autochtonen). Om te corrigeren voor de selectieve trekking van respondenten, wordt 
er gewogen naar leeftijd en geslacht, binnen iedere etnische groep. Dit betekent dat 
binnen iedere etnische groep de verdeling naar geslacht en leeftijd van de responden-
ten vergelijkbaar zal zijn met de verdeling in de populatie. De verschillende etnische 
groepen zullen niet ten opzichte van elkaar gewogen worden. In de populatie zijn 
bijvoorbeeld meer Surinaamse 55+ ’ers dan Antilliaanse 5+’ers, in de steekproef wor-
den beide groepen vertegenwoordigd door ongeveer 300 respondenten.

Verder is het onderzoek met de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse 
en autochtone ouderen uitgevoerd binnen 11 specifieke gemeenten (zie hiervoor). Er 
wordt verder niet gecorrigeerd voor geografische spreiding, om twee redenen. De 
eerste reden is dat de gemeenten en de verdeling van proefpersonen over de gemeen-
ten zodanig gekozen zijn dat er reeds sprake is van representativiteit. De tweede 
reden is dat er te weinig cases zijn om te kunnen wegen naar gemeente.

Corrigeren voor de ‘werkelijke’ verdeling naar leeftijd en geslacht van de verschil-
lende groepen is alleen mogelijk wanneer die werkelijke verdeling bekend is. Dat is 
geen probleem voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autoch-
tone respondenten. De etnische achtergrond is immers een gegeven binnen de gba. 
Het is echter wel een probleem voor de groep Molukkers, waarvoor geen directe 
demografische gegevens voorhanden zijn, maar alleen schattingen. Aan de represen-
tativiteit van de Molukse respondenten zal een aparte paragraaf worden gewijd.



52   Bijlage      Bijlage   53

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Autochtone respondenten
Tabel B4 geeft de verdeling naar leeftijd en geslacht van de verschillende etnische 
groepen in de populatie en in de steekproef. Zoals deze tabel aangeeft, is de verde-
ling naar leeftijd niet alleen scheef als de grove indeling 55-64 jaar versus 65+ gehan-
teerd wordt, maar ook wanneer iets verfijnder gekeken wordt. Om deze reden wordt 
er in de weegfactor gewogen naar vier leeftijdsgroepen en niet naar twee.

Tabel B4 Verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische groep in de populatie* en in de steekproef 
(verticaal gepercenteerd)

      Turken       Marokkanen       Surinamers         Antillianen         Autochtonen

    pop. steekp.     pop. steekp.      pop.  steekp.      pop.    steekp.        pop. steekp.

M 55-59 18 11 22 8 17 14 21 12 13 13

60-64 23 16 24 14 11 9 10 11 9 11

65-69 11 13 14 19 7 13 5 11 8 7

70+ 4 13 6 9 8 14 5 14 16 20

V 55-59 17 11 11 11 18 16 25 14 13 14

60-64 14 13 13 15 13 10 14 12 9 9

65-69 7 14 7 18 9 11 9 11 8 6

70+ 5 10 3 7 16 14 11 13 24 20

(n)   (26.109) (304) (22.950) (278) (31.215) (305) (8.867) (300) (3.741.187) (303)

M= man.
V = vrouw.
pop. = populatie.
steekp. = steekproef.
*  Het betreft eerste generatie Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De groep autochtone Nederlanders werd 

berekend door van het totale aantal inwoners van Nederland (uitgesplitst naar leeftijd en geslacht) het totale aantal 
allochtonen (uitgesplitst naar leeftijd en geslacht) af te trekken.

Bron: CBS (Statline); SCP (GWAO, 2003)
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In Tabel B5 zijn de ongewogen en de gewogen aantallen respondenten te vinden voor 
de verschillende groepen.

Tabel B5  Verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische, gewogen en ongewogen 
(in absolute aantallen)

Turken      Marokkanen    Surinamers   Antillianen    autochtonen

ongew. gew.     ongew. gew.      ongew. gew.    ongew. gew.    ongew. gew.

M 55-59 32 55 21 61 42 52 37 64 40 39

60-64 49 68 39 67 26 34 34 31 32 28

65-69 39 35 53 39 40 22 34 16 21 23

70+ 38 13 24 17 43 26 41 14 60 47

V 55-59 32 53 31 31 48 56 43 74 43 38

60-64 40 42 42 36 30 39 37 42 28 29

65-69 43 22 49 18 34 29 34 27 18 25

70+ 31 17 19 8 42 48 40 32 61 73

(n) (304) (304) (278) (278) (305) (305) (300) (300) (303) (303)

M= man.
V = vrouw.
ongew. = ongewogen.
gew. = gewogen.

Bron: SCP (GWAO, 2003)

De uiteindelijke weegfactor heeft een gemiddelde van 1, een minimum van 0,33, een 
maximum van 2,91 en een sd van 0,46.

Molukkers
Zoals eerder aangegeven zijn er geen directe betrouwbare demografische gegevens 
omtrent de groep Molukse ouderen van de eerste generatie. Het nidi maakte in 2002 
een schatting van het aantal Indische Nederlanders, waaronder de Molukkers (Beets 
et al., 2002). Deze schatting was gebaseerd op de gegevens van de oorspronkelijke 
groep Molukkers die in 1951 naar Nederland is gekomen. Het cbs maakte in 2001 
een schatting van het aantal eerste generatie Molukkers in Nederland in 2001, geba-
seerd op gba gegevens (Steenhof en Harmsen, 2001). De verdeling uit 2003 is onbe-
kend, hoewel deze waarschijnlijk sterk zal lijken op de verdeling uit 2001. Omdat niet 
voldoende duidelijk is in hoeverre de steekproefaantallen daadwerkelijk afwijken van 
de populatie aantallen, zullen de gegevens van de Molukse groep niet gewogen wor-
den: zij krijgen in het data-bestand een weegfactor van 1.
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