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Voorwoord

Er zijn in Nederland al veel studies over etnische minderheden verschenen. Over 
oudere allochtonen is echter nog niet veel bekend. De belangrijkste reden is dat het 
lange tijd om een betrekkelijk kleine groep ging. Veel allochtonen kwamen immers 
pas in de loop van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw als jonge mensen 
naar Nederland om hier te werken. Aanvankelijk hadden zij het idee dat zij na een 
aantal jaren naar hun land van herkomst zouden terugkeren. Inmiddels is duidelijk 
dat een grote groep oudere allochtonen in Nederland zal blijven wonen, bijvoorbeeld 
omdat hun kinderen hier ook verblijven. Het is dan ook belangrijk om te weten welke 
problemen deze mensen ervaren bij hun ouder worden, hoe zij zelf tegen allerlei 
voorzieningen voor ouderen aankijken en welke hulp er voor hen is.

De leeftijdsgrens voor ouderen is in dit rapport gelegd bij 55 jaar. Op dit moment zijn 
er ruim 115.000 niet-westerse allochtone ouderen in Nederland, van wie de Surina-
mers, Turken, Marokkanen en Antillianen de grootste vier groepen vormen. Samen 
vormen zij bijna 3% van alle 55-plussers. Het gaat om een nog kleine groep die snel 
groter zal worden: in 2020 zullen er 350.000 allochtone ouderen zijn, die samen 
ruim 6% van de ouderen vertegenwoordigen.

Veel van het onderzoek tot nu toe over de gezondheid, het welzijn en gebruik van 
(gezondheids)zorgvoorzieningen door allochtone ouderen was lokaal uitgevoerd 
of richtte zich op één groep of op een specifiek onderwerp. Dankzij het onderzoek 
Gezondheid en Welzijn Allochtone Ouderen (gwao), dat door het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport werd gefinancierd, is er nu voor het eerst een redelijk 
compleet beeld van de hulpbehoefte en het zorggebruik van allochtone ouderen. Niet 
alleen ouderen uit de vier grootste groepen etnische minderheden zijn onderzocht, 
maar ook Molukse ouderen en autochtone ouderen.

Uit dit rapport komt onder meer naar voren dat allochtone ouderen, vooral Turkse 
en Marokkaanse ouderen, een slechtere gezondheid hebben dan autochtone ouderen. 
Voor een belangrijk deel is dit terug te voeren op hun lage sociaal-economische 
status. Een aantal verschillen blijft echter wel bestaan. Bij het zorggebruik valt vooral 
op dat allochtone ouderen een zeer groot beroep doen op hun sociale netwerk, zoals 
hun kinderen. Het gebruik van voorzieningen zoals de thuiszorg is dan ook gering. 
Naarmate de leeftijd van deze allochtone ouderen toeneemt en zij meer beperkingen 
krijgen, zal een toenemend deel van hen een beroep op zorgvoorzieningen (moeten) 
doen. In dit rapport worden enkele voorwaarden geschetst waar deze voorzieningen 
aan zouden moeten voldoen om ook geschikt te zijn voor allochtone ouderen.
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1 Inleiding

Roelof Schellingerhout 

1.1  Aanleiding en onderzoeksvraag

Dit rapport gaat over de gezondheid, welzijn en het gebruik van (gezondheids)zorg-
voorzieningen van allochtone ouderen. Waarom specifiek over allochtone ouderen? De 
groep niet-westerse allochtone ouderen is op dit moment nog niet zeer groot (ongeveer 
115.000 ouderen), maar zal in de nabije toekomst snel toenemen (zie hoofdstuk 2). 
Het beroep dat deze groep op voorzieningen doet zal dan ook steeds  groter worden. 
Om de allochtone ouderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het nodig om 
meer te weten van hun specifieke kenmerken en wensen met betrekking tot ouderen-
voorzieningen. Pas dan ontstaat inzicht in het beroep dat zij op specifieke zorgvoor-
zieningen zullen doen. Het ontbreken van dergelijke kennis vormde de voornaamste 
aanleiding voor het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. 

Het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen is een belangrijke 
doelstelling van beleid. Er zijn aanwijzingen dat de gezondheid van allochtone ouderen 
slechter is dan die van autochtone ouderen (Van Lindert et al. 2004; Van Oers 2002). 
Zo vindt men bij allochtone ouderen vaak een accumulatie van factoren die doorgaans 
samenhangen met een slechtere gezondheid, zoals een minder goede opleiding en 
een minder hoog inkomen. Als er inzicht bestaat in de factoren die met een slechtere 
gezondheid van allochtone ouderen samenhangen, dan is het wellicht voor overheid en 
zorginstellingen mogelijk hierop in te spelen en zo een slechte gezondheid te voor-
komen. Daarnaast zou zorg voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook hier zijn er 
aanwijzingen dat dit voor allochtone ouderen niet altijd het geval is. Zij maken bijvoor-
beeld minder gebruik van de thuiszorg en van tweedelijns gezondheidszorgvoorzie-
ningen dan autochtonen (Droomers et al. 2003). Interculturalisatie van de zorg (het 
toegankelijk maken van de zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond) 
is dan ook een belangrijk onderwerp (zie bv. het rapport van de Raad voor de Volksge-
zondheid & Zorg (rvz) ‘Interculturalisatie van de zorg’ uit 2000). Om tot interculturalisatie 
te komen moet echter wel duidelijk zijn welke factoren het zorggebruik van allochtone 
ouderen bepalen en wat voor zorg deze ouderen verlangen.

Het ontbrak aan landelijke gegevens over de gezondheid van en gebruik van gezond-
heidszorgvoorzieningen door allochtone ouderen. Uit eerdere inventarisaties van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (Tesser et al. 1998; Dagevos 2001b) bleek dat 
op basis van reeds beschikbare gegevens de demografische maatschappelijke positie 
van allochtone ouderen heel behoorlijk in kaart kan worden gebracht. Er is een goed 
beeld van de omvang van de desbetreffende groepen, hun leeftijdsopbouw en de aard 
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van de huishoudens waar ze deel van uitmaken, evenals van hun opleidingsniveau, 
beheersing van de Nederlandse taal, participatie in de arbeidsmarkt, financiële positie 
en enkele aspecten van hun huisvesting. Dagevos (2001b) inventariseerde ook een aantal 
informatielacunes. Deze informatielacunes hebben betrekking op het sociale netwerk, 
de gezondheid en het gebruik van medische voorzieningen, de zorgbehoeften en de 
kennis over en gebruik van zorgvoorzieningen, het welzijn en de behoefte aan en de 
kennis van welzijnsvoorzieningen. Samengevat: er is weinig bekend over de gezondheid, 
zorg en welzijn van allochtone ouderen. Er zijn wel onderzoeken naar deze aspecten op 
lokaal niveau, uitgevoerd voor gemeenten of provincies (zoals bv. Bartholomee (1998) 
over allochtone ouderen in Maastricht; Scheurwater (2001) over allochtone ouderen 
in Dordrecht; Poort et al. (2001) over Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam, 
Kloosterboer en Yilmaz (1997) over moslimouderen in Rotterdam), Bergen et al. (2003) 
over allochtonen in Utrecht en de Bestuursdienst Den Haag (2003) over allochtonen in 
Den Haag. Er is echter geen landelijk dekkend onderzoek, terwijl gezondheid, welbevin-
den en zorggebruik wel onderwerpen zijn die juist voor ouderen, en daarmee voor het 
ouderenbeleid, van belang zijn.

Het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Allochtone Ouderen (gwao), waarover 
hier gerapporteerd wordt, heeft tot doel informatie te verschaffen over deze hiervoor 
genoemde informatielacunes. De overkoepelende vraagstellingen van dit rapport 
luiden:
– Hoe is het gesteld met de gezondheid en het welzijn van allochtone ouderen, 

welke verschillen tussen groepen treden er op en wat zijn de oorzaken van deze 
verschillen?

– In welke mate maken allochtone ouderen gebruik van (gezondheidszorg)voor- 
zieningen, welke verschillen tussen groepen treden er op en wat zijn de oorzaken 
van deze verschillen?

Naast deze twee algemene vraagstellingen zal er in dit rapport aandacht besteed 
worden aan de kwetsbaarheid van allochtone ouderen, zoals gedefinieerd in de  
Rapportage ouderen 2004 (De Klerk 2004). Van kwetsbaarheid is in dat rapport sprake 
als iemands draaglast de draagkracht overstijgt. Als een oudere beperkingen heeft 
die de zelfredzaamheid ernstig aantasten (dit wordt draaglast genoemd) terwijl er 
geen hulpbronnen (zoals inkomen en personen uit het sociale netwerk) zijn die deze 
beperkingen kunnen compenseren (dit wordt draagkracht genoemd), is er sprake van 
kwetsbaarheid. In dit rapport wordt nagegaan hoe groot de draaglast van allochtone 
ouderen is en over welke hulpbronnen zij beschikken. 

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (vws). Bij de uitvoering werd samengewerkt met het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het 
Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (iseo). De eerste resultaten van dit 
onderzoek zijn eerder gepubliceerd in het Cijferrapport allochtone ouderen (Schellingerhout 
2004). De onderzoeksverantwoording is te vinden in bijlage A van dit rapport.
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Voor het onderzoek zijn er per etnische groep (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse en Molukse ouderen, zie ook § 1.2) gegevens verzameld onder ongeveer 75 
mannen en 75 vrouwen van 55-64 jaar en onder 75 mannen en 75 vrouwen van 65 jaar 
of ouder, zodat in totaal circa 300 respondenten per groep werden geïnterviewd. De 
gegevens zijn later gewogen om ze per etnische groep representatief te maken. De groepen 
zijn immers verschillend wat de samenstelling naar geslacht en leeftijd betreft. Meer 
gegevens over de weging en het onderzoek zijn te vinden in Schellingerhout (2004) en 
in bijlage A van dit rapport.

1.2  Allochtone ouderen

In dit rapport wordt gesproken over allochtone ouderen. Maar wie moeten we tot de 
allochtonen rekenen en vanaf welke leeftijd behoort iemand tot de ouderen?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) onderscheidt westerse en niet-westerse 
allochtonen. Westerse allochtonen komen naar Nederland vanuit Europa (excl. Turkije), 
Noord-Amerika, Japan, Oceanië en Indonesië. Niet-westerse allochtonen komen 
naar Nederland vanuit Afrika, Azië (excl. Japan en Indonesië), Zuid- en Midden- 
Amerika en Turkije. In dit rapport is ervoor gekozen om niet alle groepen allochtonen 
te onderzoeken, maar alleen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen in beschouwing te nemen. Zij behoren tot de vier traditionele grote groepen van 
het minderhedenbeleid. Samen vormen zij bijna 80% van de niet-westerse allochtone 
ouderen die in Nederland wonen. Daarnaast zijn de Molukse ouderen in Nederland 
in het onderzoek opgenomen. Deze groep kent een lange verblijfsduur in Nederland 
en telt in vergelijking met de genoemde migrantengroepen relatief veel 65-plussers 
(zie hoofdstuk 2 en Polders en Veenman 2004).

Behalve naar geboorteland maakt het cbs onderscheid tussen eerste- en tweede-
generatieallochtonen. Kort geformuleerd is een allochtoon een persoon van wie ten 
minste één ouder in het buitenland is geboren. Onder eerstegeneratieallochtonen 
worden verstaan alle in ons land woonachtige personen die niet in Nederland zijn 
geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben. De tweedege-
neratieallochtonen vormen alle in ons land woonachtige personen die in Nederland 
zijn geboren, maar ten minste één ouder hebben die buiten Nederland is geboren. 
Alleen de eerste generatie allochtone ouderen werd onderzocht. Een tweede genera-
tie oudere allochtonen komt vrijwel niet voor (zie hoofdstuk 2). 

Welk criterium moet er gehanteerd worden om te bepalen of iemand bij de ouderen 
hoort? In de rapportages over ouderen die het scp uitbrengt –  de meest recente is 
van 2004 (De Klerk 2004) – wordt een leeftijdscriterium gebruikt: personen van 
55 jaar of meer rekenen we tot de ouderen. Hoewel de hantering van een dergelijk 
leeftijdscriterium vaak ter discussie staat (zie De Klerk 2004) is in de huidige studie 
hetzelfde criterium toegepast. Hierdoor is bijvoorbeeld een vergelijking met de rap-
portage ouderen mogelijk. Bovendien geldt dat 55 jaar vanuit autochtoon perspec-
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tief wellicht jong lijkt als het over zorggebruik gaat, maar dat dit voor ouderen uit 
verschillende etnische groepen helemaal niet het geval hoeft te zijn. Men leest wel dat 
migranten eerder ‘oud’ zijn dan autochtone Nederlanders. Dit kan te maken hebben 
met de invloed van het zware werk dat zij hebben verricht of met hun migratiegeschie-
denis (Moerbeek en Biidu 2001). Ook kunnen allochtone ouderen een andere beleving 
hebben van ouderdom en oud zijn (Robinson 1992). In Turkije bijvoorbeeld lag de pen-
sioengerechtigde leeftijd veel lager dan 65 jaar op het moment dat de meeste Turken 
die we nu tot de ouderen rekenen naar Nederland kwamen. Surinamers maken vaak 
een onderscheid tussen de leeftijd van 50-70 jaar, wanneer met oud is, en ≥ 70 jaar, 
wanneer men echt oud is en zich terug kan trekken (Wilmink 1999).

1.3  Inhoud van het rapport

Figuur 1.1 is een schematische weergave van het conceptuele model dat in dit rapport 
wordt gehanteerd en van de wijze waarop het rapport is opgebouwd. Dit model is 
gebaseerd op het model dat in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen wordt 
gebruikt (Van Oers 2002; Mackenbach en Verkleij 1997) en op het model van Ander-
sen en collega’s (Andersen en Newman 1973; Andersen en Aday 1978). In dit model 
staan de gezondheidstoestand, het zorggebruik en de daarvoor bepalende factoren 
centraal. Het model uit figuur 1.1 zal niet gehanteerd worden als een wetenschappe-
lijk te toetsen model, maar als een conceptueel raamwerk, waarbinnen gegevens in 
hun onderlinge samenhang kunnen worden geordend.

De gezondheidstoestand wordt beschreven aan de hand van vier indicatoren: chronische 
aandoeningen, psychisch (on)welbevinden, fysieke beperkingen en ervaren gezond-
heid. 

Deze indicatoren zijn met elkaar verbonden (Ruwaard en Kramers 1997). Ziekten 
en aandoeningen hebben in meerdere of mindere mate gevolgen voor het dagelijks 
functioneren. Psychisch (on)welbevinden, fysieke beperkingen en ervaren gezond-
heid zeggen iets over dat dagelijks functioneren en over de kwaliteit van leven. De 
verschillende indicatoren hebben niet altijd een causaal verband. Zo is het mogelijk dat 
iemand een slechte ervaren gezondheid heeft terwijl er geen sprake is van chronische 
aandoeningen of fysieke beperkingen. Ook kan iemand een goede ervaren gezond-
heid hebben terwijl er wel degelijk sprake is van aandoeningen. Zo zijn vooral ouderen 
geneigd om hun eigen gezondheid gunstiger te beoordelen dan volgens objectieve 
maatstaven gerechtvaardigd zou zijn (Deeg en Hoeymans 1997).

Bij de indicatoren van gezondheid gaat het in dit onderzoek om zelfrapportage en 
niet om objectieve indicatoren (er is geen diagnose door een medicus gesteld, zie ook 
hoofdstuk 6). De keuze van deze indicatoren komt met name voort uit de relatie die ze 
hebben met het gebruik van zorgvoorzieningen. Zo is de ervaren gezondheid, meer 
nog dan de ‘objectieve’ gezondheid, een belangrijke determinant van het gebruik van 
medische voorzieningen (Tesser et al. 1998). Fysieke beperkingen zijn niet alleen een 
belangrijke determinant van het gebruik van medische voorzieningen, maar ook van 
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het gebruik van zorgvoorzieningen, zoals de thuiszorg (zie Timmermans 2003) en 
woonvoorzieningen (De Klerk 2004).

Figure 1.1 Schematische en modelmatige weergave van de inhoud van het rapport

determinanten (H2-H5)

persoonskenmerken
geslacht (H2)
leeftijd (H2)

etniciteit (H2)

situationele kenmerken
sociaal-ecnonomische positie (H3)

sociale relaties (H4)
taalvaardigheid (H5)

acculturatie (sociaal-culturele integratie) (H5)

gezondheidstoestand (H6)

chronische aandoeningen
fysieke beperkingen

psychische beperkingen
ervaren gezondheid

zorggebruik (H7-H9)

informele hulp
(H7, H8, H9)

formele hulp
medische voorzieningen (H7)

(o.a. medicijngebruik, huisarts, medisch specialist
ziekenhuisopname, fysiotherapeut, tandarts)

thuiszorg (H8)
woonvoorzieningen (H9)

dagopvang (H9)
alarmering (H9)

aanvullend vervoer (H9)
maaltijdvoorzieningen (H9)

De gezondheidstoestand wordt beïnvloed door een groot aantal determinanten. In 
figuur 1.1 staan determinanten waarvan uit de literatuur bekend is dat zij van invloed 
zijn op de gezondheid en op het gebruik van (gezondheidszorg)voorzieningen 
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(Van Oers 2002; Van Lindert et al. 2004; Van Leest 2002). Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen persoonskenmerken en situationele kenmerken. Persoonskenmerken 
zijn over het algemeen onveranderbaar, terwijl situationele kenmerken door beleid te 
beïnvloeden zijn.

Persoonskenmerken zijn leeftijd, geslacht en etnische groep. Leeftijd en geslacht 
horen samen met de sociaal-economische positie wellicht tot de meest onderzochte 
determinanten van gezondheid. Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het 
aantal chronische aandoeningen als het aantal beperkingen toe (De Klerk 2002). 
Vrouwen rapporteren over het algemeen meer chronische aandoeningen en beper-
kingen dan mannen (Van Oers 2002; De Klerk 2002). De meeste studies waarin 
etnische groepen onderzocht worden vinden verschillen tussen etnische groepen in 
gezondheid en gebruik van voorzieningen. Welke verschillen precies worden aange-
toond, varieert per studie (Van Lindert et al. 2004). Belangrijk is dat verschillen vaak 
kleiner worden of zelfs verdwijnen als er gekeken wordt naar de invloed van andere 
determinanten, zoals leeftijd, geslacht en sociaal-economische positie. Dit soort 
verbanden verschaft ons inzicht in de oorzaken van gezondheidsverschillen of het 
gebruik van voorzieningen. 

De sociaal-economische positie is een situationele determinant, omdat het beleid 
hierop kan inspelen (bv. door mensen scholing aan te bieden of in te grijpen in de 
arbeidsmarkt). Een lagere sociaal-economische positie is doorgaans verbonden met 
een slechtere gezondheid en een lagere gezonde levensverwachting (Van Oers 2002). 
Veel allochtonen behoren tot de lagere sociaal-economische groepen, hetgeen doet 
verwachten dat zij een slechtere gezondheid zullen hebben. De invloed van een lage 
sociaal-economische status hangt deels samen met leefstijl. Zo komen bepaalde 
vormen van ongezond gedrag zoals drinken, roken, een ongezond voedingspatroon 
en weinig beweging meer voor onder lage sociaal-economische groepen. Bovendien 
betekent een lage opleiding vaak (zwaar) lichamelijk werk, waar ook gezondheids-
klachten uit voort kunnen komen.

Migratie naar een ander land leidt tot een complex aanpassingsproces dat ongunstig 
kan zijn voor de gezondheid. In de internationale literatuur wordt in dit verband 
gesproken van acculturatie (zie Jaber et al. 2003). Acculturatie betekent letterlijk het 
overnemen van vreemde cultuurelementen. Vanuit het oogpunt van de migrant 
betekent dit het loslaten van elementen uit de eigen cultuur en het overnemen van 
cultuurelementen van de ontvangende samenleving. In het Nederlands taalgebied 
wordt ook wel gesproken over sociaal-culturele integratie (zie Dagevos 2001a). Sociaal-
culturele integratie heeft betrekking op de vraag in hoeverre minderheden onderdeel 
zijn van de ontvangende samenleving of zich daar juist van blijven onderscheiden. In 
dit rapport zal, in overeenstemming met eerdere scp-publicaties, de term sociaal-
culturele integratie worden gebruikt. Een geringe sociaal-culturele integratie blijkt 
belangrijke gevolgen voor de gezondheid te hebben. Zo is er bijvoorbeeld een relatie 
aangetoond tussen het voorkomen van verschillende aandoeningen (waaronder dia-
betes, kanker en zwaarlijvigheid) en sociaal-culturele integratie (Jaber et al. 2003). 
Daarnaast bestaat er een samenhang tussen het gebruik van zorgvoorzieningen en 
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de mate van sociaal-culturele integratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende 
zorgopvattingen, die voor een groot gedeelte cultureel bepaald zijn. 

Taalvaardigheid wordt ook beschouwd als een onderdeel van sociaal-culturele 
integratie. Indien men de taal van het land niet spreekt, is het immers moeilijk om 
in contact te komen met autochtonen. Om eenzelfde reden heeft taalvaardigheid 
mogelijk invloed op het gebruik van voorzieningen (en daarmee wellicht ook op de 
gezondheid): het is moeilijker om de hulp te krijgen die je wenst en nodig hebt als je 
de taal niet spreekt. In deze zin is het spreken van de Nederlandse taal een belangrijk 
element van zelfredzaamheid. 

Het sociale netwerk, de laatste situationele determinant uit het model, kan op een 
tweetal manieren van invloed zijn. Mensen met weinig contacten kunnen gevoelens 
van eenzaamheid hebben en zich minder gezond voelen. Daarnaast is het sociale net-
werk van belang voor de ondersteuning bij gezondheidsproblemen en bij beperkingen.

Het zorggebruik is, uiteraard, afhankelijk van iemands gezondheidstoestand, maar er 
is zeker geen één op één relatie. Volgens het model van zorggebruik van Andersen en 
collega’s (Andersen en Newman1973; Andersen en Aday 1978) wordt het gebruik van 
voorzieningen ook bepaald door persoonskenmerken en situationele kenmerken. Dit 
is zichtbaar in het model in figuur 1.1 doordat er ook een directe verbinding is tussen 
de determinanten en het zorggebruik. Zo is het mogelijk dat de zorgopvattingen 
(onderdeel van sociaal-culturele integratie) binnen bepaalde groepen tot minder of 
juist meer geneigdheid leiden om formele hulp te zoeken. 

Bij het gebruik van formele zorgvoorzieningen is de al eerder gebruikte term 
toegankelijkheid belangrijk. In het huidige rapport wordt wat toegankelijkheid betreft 
aangesloten bij de term accessibility, waar een uitgebreide internationale literatuur 
over is (Van Laar et al., te verschijnen). De verschillende vormen van toegankelijkheid 
zullen worden besproken in hoofdstuk 7. Belangrijk hier is de algemene operationa-
lisatie van toegankelijkheid. Toegankelijkheid betekent dat een allochtone oudere, 
gegeven een bepaalde gezondheidstoestand of gegeven bepaalde beperkingen, 
van dezelfde mogelijkheden tot zorgverlening gebruik kan maken als een (in alle 
andere opzichten vergelijkbare) autochtone oudere. De internationaal gebruikelijke 
indicator van toegankelijkheid is in dit geval het gebruik van zorgvoorzieningen, 
gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken (zoals sociaal-economische 
positie) en gezondheidsverschillen. Deze operationalisatie van toegankelijkheid zal 
ook in het huidige rapport worden gebruikt. 

Het rapport bestaat uit twee delen. Na dit eerste inleidende hoofdstuk zullen in het 
eerste deel van het rapport de determinanten van respectievelijk gezondheid en 
gebruik van gezondheidsvoorzieningen besproken worden. Aan de hand van deze 
determinanten zal tevens een beeld worden geschetst van de migratiegeschiedenis 
van de diverse groepen, alsmede de geschiedenis in Nederland. Daarbij zal steeds 
worden aangegeven in hoeverre er kwetsbare groepen of risicogroepen aangewezen 
kunnen worden onder de allochtone ouderen. In het tweede deel van het rapport 
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komt de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen 
aan bod. Daarbij zal gekeken worden of er verschillen tussen groepen zijn en zo ja, 
waar deze verschillen aan toegewezen kunnen worden. Naast aandacht voor het 
heden is er aandacht voor de toekomst: hoe zouden de ouderen in de toekomst willen 
wonen en wat zijn hun zorgwensen? Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk 
waarin de implicaties van de bevindingen voor het beleid ten aanzien van allochtone 
ouderen centraal staan. 
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2  Omvang en samenstelling van de allochtone 
ouderenbevolking

Roelof Schellingerhout

2.1  Inleiding

In het algemeen hebben mensen meer en ernstigere beperkingen naarmate ze ouder 
zijn. Vrouwen rapporteren bovendien vaker beperkingen dan mannen. Het sociale 
netwerk kan worden gezien als een ‘hulpbron’ bij het omgaan met beperkingen en 
gezondheidsproblemen. Vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid (zie hoofdstuk 1) is 
de groep alleenstaanden van belang: zij vormen een in potentie kwetsbare groep. In 
dit hoofdstuk wordt niet alleen gekeken naar de omvang van de groep oudere alloch-
tonen in Nederland, maar ook naar de samenstelling van deze groep naar leeftijd, 
geslacht en type huishoudenssamenstelling. Het sociale netwerk zal in hoofdstuk 4 
uitgebreid aan bod komen.

De huidige omvang en samenstelling van de verschillende groepen allochtone ouderen 
zijn nauw verbonden met hun migratiegeschiedenis. Deze komt als eerste aan bod in 
paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt aangegeven hoeveel allochtone ouderen er zijn 
in Nederland. In paragraaf 2.4 wordt gekeken wat de samenstelling is van de verschil-
lende groepen naar leeftijd en geslacht. Paragraaf 2.5 gaat over de huishoudenssamen-
stelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting in paragraaf 2.6.

2.2  Migratiegeschiedenis

Turkse en Marokkaanse ouderen
Aan het begin van de jaren zestig was er sprake van een tekort aan lager geschoold 
personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven begonnen buitenlandse werk-
nemers aan te trekken uit landen rondom de Middellandse Zee. Aanvankelijk waren 
dit met name Italianen en Spanjaarden, later vooral Turken en Marokkanen (Nicolaas 
et al. 2003). Uit tabel 2.1 blijkt dat 94% van de Turkse en 87% van de Marokkaanse in 
Nederland wonende oudere mannen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
naar Nederland is gekomen. Het merendeel van deze mannen is dan ook al meer dan 
30 jaar in Nederland (zie figuur 2.1). Werk was voor 83% van de Turkse en 95% van de 
Marokkaanse oudere mannen het voornaamste migratiemotief (zie tabel 2.2).

De Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten hadden aanvankelijk bij hun komst 
in Nederland het idee om na een aantal jaren werken en sparen terug te keren naar 
het herkomstland. De feitelijke terugkeer is echter beperkt gebleven De fase van 
arbeidsmigratie werd gevolgd door die van gezinshereniging en gezinsvorming. Het 
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zwaartepunt van de migratie van de Turkse en Marokkaanse vrouwen lag in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw (zie tabel 2.1). De Turkse en Marokkaanse 
vrouwen zijn later dan hun mannen naar Nederland gekomen en zijn hier dus ook 
korter. Voor de meeste oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen geldt dat zij tussen 
de 20 en 30 jaar in Nederland zijn (zie figuur 2.1). Niet verwonderlijk is voor bijna 
60% van de Turkse en bijna 80% van de Marokkaanse vrouwen gezinshereniging met 
de partner het belangrijkste migratiemotief (zie tabel 2.2). Bijna een kwart van de 
Turkse vrouwen is echter naar Nederland gekomen om te werken. Later (in hoofd-
stuk 3) zal blijken dat daadwerkelijk een groter deel van de Turkse dan van de Marok-
kaanse vrouwen in Nederland betaald werk heeft gehad.

Tabel 2.1 Jaar komst allochtone ouderen naar Nederland, naar etnische groep en geslacht, 
2003 (verticaal gepercenteerd)

     Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

mannen

< 1940 0 0 1 1 0

1940-1949 0 0 2 5 3

1950-1959 1 1 5 9 89

1960-1969 46 48 31 28 4

1970-1979 48 39 43 20 3

1980-1989 3 11 11 12 0

1990-1999 1 1 5 16 1

> 1999 0 0 1 9 0

vrouwen

< 1940 0 0 1 2 0

1940-1949 0 0 4 2 1

1950-1959 1 1 2 3 90

1960-1969 15 9 24 14 3

1970-1979 54 42 40 17 3

1980-1989 25 38 15 18 1

1990-1999 5 9 12 26 1

> 1999 0 0 1 17 0

Bron: SCP (GWAO’03)
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Figuur 2.1 Duur verblijf allochtone ouderen in Nederland, 2003 (verticaal gepercenteerd)
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Tabel 2.2 Migratiemotieven van oudere allochtonen naar etnische groep (verticaal  
gepercenteerd)

    Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

mannen

werk 83 95 15 24 0

studie 0 0 14 23 1

sociale zekerheid 13 2 19 10 0

politieke situatie thuisland 1 0 14 0 0

gezinshereniging partner 1 1 6 0 1

gezinshereniging ouders 0 1 7 7 0

hereniging andere familieb 0 1 2 6 1

huwelijk, gezinsvorming 1 2 7 3 1

met ouders meegekomen 1 0 3 7 0

medische redenenb 0 0 2 7 0

(kind) KNIL-militair – – – – 90

andersa 0 0 12 12 6

vrouwen

werk 26 8 7 6 0

studie 0 0 11 13 0

sociale zekerheid 2 0 20 16 0

politieke situatie thuisland 2 0 4 2 0

gezinshereniging partner 57 78 14 5 5

gezinshereniging ouders 3 2 6 8 0

hereniging andere familieb 2 1 10 18 1

huwelijk, gezinsvorming 8 11 10 8 1

met ouders meegekomen 1 0 4 5 0

medische redenenb 0 0 2 10 0

(kind) KNIL-militair – – – – 92

andersa 0 0 14 9 1

a Avontuur/nieuwsgierigheid; toekomst/studie kinderen; vakantie; overig. 
b Deze categorieën zijn toegevoegd op basis van coderingen van de antwoorden gegeven onder ‘anders’. 
– Deze antwoordcategorie werd niet gegeven voor de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
Surinamers en Antillianen zijn wat betreft hun migratiegeschiedenis slecht te ver-
gelijken met de arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko. Tot 1975, het jaar van de 
onafhankelijkheid, maakte Suriname deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en 
was vrije vestiging in Nederland mogelijk. De Nederlandse Antillen zijn nog steeds 
onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. 

De periode waarin Surinamers en Antillianen naar Nederland kwamen vertoont 
meer spreiding dan bij de Turkse en Marokkaanse ouderen. Bij de Surinaamse mannen 
ligt het zwaartepunt bij de jaren zeventig en in iets mindere mate bij de jaren zestig van 
de vorige eeuw. Hetzelfde geldt voor de Surinaamse vrouwen, hoewel velen van hen 
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ook na de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Iets minder dan de helft van de 
Antilliaanse mannen (48%) is in de jaren zestig en zeventig naar Nederland verhuisd, 
de overigen met name daarna. Hoewel een aantal Antilliaanse vrouwen al voor 1960 
naar Nederland is gekomen, kwam bij hen de migratie naar Nederland pas vanaf dit 
tijdstip goed op gang. Opvallend veel Antilliaanse vrouwen (43%) zijn na 1990 naar 
Nederland verhuisd.

De migratiemotieven van de Surinaamse en de Antilliaanse ouderen lopen, net 
als de periode van de komst naar Nederland, veel meer uiteen dan bij de Turkse en de 
Marokkaanse ouderen (tabel 2.2). De migratiemotieven blijken samen te hangen met 
de periode waarin men naar Nederland kwam (zie tabel 2.3; voor een volledig overzicht 
van de migratiemotieven naar periode van aankomst zie de bijlage bij dit hoofdstuk). 

Tabel 2.3 Belangrijkstea migratiemotieven van Surinaamse en Antilliaanse ouderen, naar het 
tijdvak van de komst naar Nederland

   < 1970   1970-1979   1980-1989   > 1989

Surinaamse 
mannen

studie (27%) sociale zekerheid 
(26%)

– –

werk (21%) politieke situatie 
lvhb (19%)

– –

Surinaamse 
vrouwen

studie (26%) sociale zekerheid 
(28%)

sociale zekerheid 
(22%)

hereniging partner 
(25%)

sociale zekerheid 
(13%)

hereniging partner 
(15%)

her. andere familie 
(22%)

her. andere familie 
(25%)

Antilliaanse 
mannen

studie (36%) werk (35%) – sociale zekerheid 
(29%)

werk (28%) studie (30%) – medische redenen 
(18%)

Antilliaanse 
vrouwen

studie (44%) studie (14%) her. andere familie 
(28%)

her. andere familie 
(24%)

met ouders  
gekomen (13%)

sociale zekerheid 
(14%)

sociale zekerheid 
(19%)

sociale zekerheid 
(20%)

her. andere familie 
(14%)

medische redenen 
(16%)

a De twee motieven met het hoogste percentage van voorkomen + overige motieven met een voorkomen groter  
 dan 15%.  
b Lvh = land van herkomst. 
– =  Niet genoeg cases. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Surinamers die al voor de jaren zeventig naar Nederland kwamen deden dit met 
name voor studie (vrouwen en mannen) of werk (mannen). In de jaren zeventig zijn 
de belangrijkste motieven sociale zekerheid (mannen en vrouwen) en de politieke 
situatie in het land van herkomst (mannen). Deze laatste migratiemotieven hangen 
samen met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Met deze onafhankelijk-
heid werden Surinamers verplicht te kiezen voor het Nederlands of het Surinaams 
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staatsburgerschap. Velen kozen toen voor het eerste en kwamen naar Nederland. In 
1979 en 1980, de laatste jaren waarin de Nederlandse nationaliteit automatisch kon 
worden verworden, kwamen opnieuw veel Surinamers naar Nederland. 

Bij de vrouwen is het opvallend dat ze na 1980 vaak naar Nederland kwamen voor 
hereniging met andere familie dan ouders of partner. In vrijwel alle gevallen betreft 
het hier de kinderen. 

Antilliaanse mannen kwamen voor en in de jaren zeventig naar Nederland voor werk 
en studie. Ook de vrouwen kwamen voor de jaren zeventig met name naar Nederland 
om te studeren. In de jaren zeventig zijn studie, sociale zekerheid en hereniging met 
de kinderen de belangrijkste motieven voor vrouwen. Hereniging met de kinderen 
is de belangrijkste motivatie voor de vrouwen in en na de jaren tachtig, naast sociale 
zekerheid. Ook voor mannen is sociale zekerheid een belangrijk migratiemotief in 
de jaren negentig. In de jaren negentig vormt zowel voor de mannen als de vrouwen 
de gezondheid een belangrijk motief om naar Nederland te migreren.

Zonder twijfel hangt de reden waarom samen met de leeftijd waarop men naar Neder-
land kwam. Personen die we nu tot de ouderen rekenen, maar die al voor of in de 
jaren zeventig naar Nederland kwamen, waren toen jong. Het is dan ook niet vreemd 
dat men met name kwam om te studeren of te werken. Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen die recent naar Nederland zijn gekomen waren ook bij aankomst al ouder: 
werk en studie vormen voor hen geen migratiemotief, sociale zekerheid, hereniging 
met partners en kinderen en gezondheid wel. 

Molukse ouderen
Tijdens de opbouw van het Nederlandse koloniale rijk hebben de Ambonezen, 
afkomstig van de eilandengroep rond Ambon in de Zuid-Molukken, een bijzondere 
rol gespeeld. Velen van hen dienden in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger 
(knil). In de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-Indië door Japan bezet. Na 
de capitulatie van Japan riep Soekarno de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. 
Nederland erkende in 1949 deze onafhankelijkheid. Na de soevereiniteitsoverdracht 
werd het knil opgeheven. 

Een overstap van de Molukse soldaten naar het Indonesische leger was niet mogelijk, 
omdat veel Indonesiërs de Molukkers als verraders zagen. Demobilisatie op de eigen 
eilanden was evenmin mogelijk omdat de bevolking daar juist in opstand was tegen 
het Indonesische gezag. Soekarno wilde deze opstand niet steunen door er ex-knil-
militairen heen te sturen. 

De Molukse soldaten werden met hun gezinnen naar Nederland gehaald. In 1951 
arriveerden 3578 Molukse ex-knil-militairen en 574 niet-militairen met hun gezinnen, 
in totaal bijna 12.500 personen, in Nederland. 
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Uit tabel 2.1 blijkt dat ongeveer 90% van de Molukse oudere mannen en vrouwen in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland is gekomen. Het betreft hier zonder 
uitzondering het zojuist al genoemde jaartal van 1951. De meeste Molukse ouderen zijn 
dus al langer dan 50 jaar (2003 - 1951 = 52 jaar) in Nederland. Voor vrijwel alle Molukse 
ouderen geldt dat zij als ‘motief’ voor hun komst naar Nederland opgaven dat zij knil-
militair waren of partner of kind van een knil-militair. Het woord motief staat tussen 
aanhalingstekens omdat er in feite geen sprake was van een gemotiveerde keuze van de 
migrant zelf: de komst naar Nederland was een dienstbevel.

Een klein gedeelte van de Molukse ouderen is na 1951 naar Nederland gekomen of 
geeft als migratiemotief een andere reden dan kind of partner van een knil-militair. 
Het is bekend dat direct na 1951 ongeveer 83 Molukse immigranten in het kader van 
gezinshereniging naar Nederland kwamen. Na de overdracht van Nieuw-Guinea aan 
Indonesië in 1963 kwamen nog eens ongeveer 300 Molukkers naar Nederland. Bij deze 
laatsten gaat het vooral om Molukkers die waren opgenomen in de Koninklijke Land-
macht en naar Nieuw-Guinea waren gezonden (Beets et al. 2002).

2.3  Aantal allochtone ouderen in Nederland

In deze paragraaf worden gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
gepresenteerd met betrekking tot de omvang en geografische spreiding van de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Deze gegevens zijn ontleend aan 
de gemeentelijke basisadministratie (gba). Dergelijke bevolkingsgegevens ontbre-
ken voor de groep Molukse ouderen. Zij zijn immers niet als groep apart opgenomen 
binnen de gba. Er is echter wel recentelijk een aantal schattingen opgesteld, die apart 
besproken zullen worden. 

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de aantallen oudere niet-westerse allochtonen (55+) 
in Nederland in 2003. De Surinaamse ouderen vormen de grootste groep, gevolgd 
door de Turkse en Marokkaanse ouderen ; de Antilliaanse ouderen vormen de kleinste 
groep. De Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen vormen tezamen 
78%1 van de niet-westerse allochtone ouderen. De samenstelling van de groep overige 
niet-westerse allochtonen is zeer divers. De grootste groep bestaat uit Chinese  
55-plussers (3624 in 2003). Andere groepen zijn getalsmatig veel kleiner en zijn met 
name afkomstig uit andere Aziatische landen of Midden- en Zuid-Amerika. 
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Tabel 2.4 Aandeel ouderen (55+) en allochtonen naar etnische groep, 2003 (in absolute  
aantallen en procenten)

absoluut  
(1e + 2e generatie) % 1e generatie

% ouderen binnen 
de eigen groep

% allochtonen 
binnen de ouderen-
bevolking 

niet-westers totaal 116.445 97,1 7,2 2,9

waarvan:

Turken 26.164 99,8 7,7 0,6

Marokkanen 22.953 100 7,8 0,6

Surinamers 32.614 95,7 10,2 0,8

Antillianen 9.162 96,8 7,1 0,2

overig niet-westers 25.552 93,5 4,8 0,6

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Vrijwel iedere oudere niet-westerse allochtoon behoort tot de eerste generatie. De 
groep allochtone ouderen is niet groot, noch ten opzichte van de totale populatie 
allochtonen (7,2%), noch ten opzichte van de totale populatie ouderen (2,9%). 
Toch is deze groep wel degelijk relevant voor beleid en wel om twee redenen:
– Het aantal allochtone ouderen zal in de nabije toekomst sterk stijgen.
– 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 2.6).

Tabel 2.5 geeft een prognose van het aantal allochtone ouderen in 2010 en 2020. De 
aantallen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen zullen sterk 
toenemen in de komende jaren. In 2020 zal het aantal allochtone ouderen ongeveer 
drie keer zo groot zijn als nu. Het aandeel allochtone ouderen zal stijgen, zowel 
binnen de eigen groep als binnen de totale ouderenpopulatie. Opvallend is dat in 
2020 de groep overige niet-westerse allochtone ouderen het grootst zal zijn, groter 
zelfs dan de groep Surinaamse ouderen. 

Het aandeel van de eerste generatie binnen de populatie allochtone ouderen zal 
niet veel veranderen in de komende vijftien jaar. 



19Omvang en samenstelling van de allochtone ouderenbevolking

Tabel 2.5 Prognose van de omvang en samenstelling van de allochtone ouderenbevolking in 
Nederland, 2003-2020 (in absolute aantallen en procenten)

niet-wes-
ters totaal     Turken

  Marok-  
  kanen Surinamers Antillianen

overig niet-
westers

absolute omvang

2003 116.446 26.164 22.953 32.614 9.162 25.553

2010 191.322 36.227 32.341 51.874 16.601 54.279

2020 353.984 64.902 53.525 89.952 29.759 115.846

eerste generatie (%)

2003 97,1 99,8 100,0 95,7 96,8 93,5

2010 97,5 99,8 100,0 96,1 97,4 95,7

2020 96,9 99,6 99,3 94,7 94,1 96,5

ouderen (55+) binnen 
de groep (%)

2003 7,2 7,7 7,8 10,2 7,1 4,8

2010 9,7 9,2 9,0 14,8 10,9 7,6

2020 14,6 14,4 12,4 24,0 15,8 11,8

groep binnen de oude-
renpopulatie (%)a

2003 2,9 0,6 0,6 0,8 0,2 0,6

2010 4,1 0,8 0,7 1,1 0,4 1,2

2020 6,4 1,2 1,0 1,6 0,5 2,1

a Het totale aantal 55-plussers is 4,0 miljoen in 2003, 4,6 miljoen in 2010 en 5,5 miljoen in 2020. 
 
Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Ruim 40% van de niet-westerse allochtonen van 45 jaar en ouder2 woont in de vier 
grote steden, de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag (zie tabel 2.6). Dit 
percentage is iets lager voor de Turken, de Antillianen en de overige niet-westerse 
allochtonen, maar hoger voor de Marokkanen en de Surinamers. 
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Tabel 2.6 Allochtone 45-plussersa in de vier grote stedenb naar leeftijdsklasse, 2003 (in 
absolute aantallen en procenten)

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 39.373 45,5 6,7

Turken

 45-64 jaar 41.152 36,1 3,3

 ≥ 65 jaar 7.403 33,5 0,9

Marokkanen

 45-64 jaar 35.729 48,4 3,8

 ≥ 65 jaar 6.818 47,3 1,2

Surinamers

 45-64 jaar 59.972 56,3 7,5

 ≥ 65 jaar 13.329 59 2,9

Antillianen

 45-64 jaar 19.345 35 1,5

 ≥ 65 jaar 2.829 36,4 0,4

overig niet-westers

 45-64 jaar 65.882 36,9 5,4

 ≥ 65 jaar 8.994 37,1 1,2

a Eerste + tweede generatie. 
b De G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. 
 
Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Het aandeel niet-westerse allochtonen in de ouderenbevolking binnen de G4 is aan-
zienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Ter illustratie worden in tabel 2.7 enige 
gegevens voor Rotterdam gepresenteerd, opgesteld door het Centrum voor Onder-
zoek en Statistiek (cos) (Ergun en Bik 2003).

Het grote verschil tussen de Rotterdamse en de landelijke gegevens is het aan-
deel van de allochtone ouderen binnen de totale ouderenbevolking. In 2010 zal het 
aandeel Surinaamse ouderen binnen de totale ouderenbevolking van Rotterdam 5,5 
% zijn; dit is vijf keer zo veel als het aandeel van de Surinaamse ouderen in de totale 
ouderenbevolking van Nederland in 2010 (1,1%).
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Tabel 2.7 Prognose aantal allochtone ouderen in Rotterdam, 2003-2017 (in absolute  
aantallen en procenten)

  Turken Marokkanen   Surinamers Antillianen

absolute omvang

2002 3.209 2.025 4.711 1.096

2010 4.611 3.169 8.272 2.334

2017 6.448 4.600 12.805 3.865

% binnen de groep

2002 7,5 6,1 9,0 5,7

2010 9,5 7,4 14,7 8,3

2017 12,7 9,5 22,9 11,3

% in de totale ouderenpopulatie

2002 (n = 143.976) 2,2 1,4 3,3 0,8

2010 (n = 149.420) 3,1 2,1 5,5 1,6

2017 (n = 159.519) 4,0 2,9 8,0 2,4

Bron: Ergun en Bik (2003) SCP-bewerking

Molukse ouderen
Er zijn geen directe demografische gegevens over Molukse ouderen. Er zijn wel schat-
tingen van het aantal Molukkers (Beets et al. 2002; Steenhof en Harmsen 2001). Welke 
schatting er ook gehanteerd wordt, getalsmatig vormen de Molukse 55-plussers de 
kleinste groep, vergeleken met de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 

Als basisgegeven geldt dat de oorspronkelijke groep Molukkers die in 1951 naar Neder-
land kwam uit 12.500 personen bestond. Het betrof hier ex-knil-militairen en hun 
familie. Steenhof en Harmsen (2001) geven een schatting van het aantal eerstegenera-
tie-Molukkers in 2001 in Nederland op basis van gba-gegevens.3 Volgens deze schat-
ting waren er in 2001 nog 5935 personen over van de 12.500 die in 1951 naar Nederland 
kwamen. Het aantal 55-plussers in deze schatting bedroeg in 2001 rond de 3500. De 
groep eerstegeneratie-Molukkers vergrijst steeds meer en de omvang van deze groep 
zal steeds meer afnemen door sterfte. De groep eerstegeneratie-Molukkers neemt 
gemiddeld met ruim 150 personen per jaar af. 

Een tweede schatting van het aantal Molukse ouderen komt van het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (nidi) (Beets et al. 2002). Deze schatting 
is gebaseerd op registraties van het Commissariaat Ambonezenzorg (caz) uit 1968. 
De totale omvang van de Molukse bevolking (de groep Molukkers die na de Tweede 
Wereldoorlog naar Nederland is gekomen, inclusief nakomelingen) is volgens deze 
schatting in 2001 42.300 personen. Een onbekend aantal van de Molukkers in deze 
schatting woont niet meer in Nederland. De groep 55-plussers bestond in deze schat-
ting uit 5.600 personen. 
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De Molukkers werden bij aankomst in Nederland in 1951 gehuisvest in speciale 
woonoorden, vrij geïsoleerd van de Nederlandse bevolking. Men ging er immers 
van uit dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. Toen het verblijf van de Molukkers minder 
tijdelijk bleek dan aanvankelijk was gedacht, werden er speciale woonwijken voor 
hen gebouwd. In bijna 60 niet al te grote gemeenten werden ‘Molukkerswoonwijken’ 
gebouwd (Steenhof en Harmsen 2001). Van de huidige groep Molukkers woont nog 
steeds zo’n 75% in één van die gemeenten.4 Dit betekent dat Molukse ouderen, in 
tegenstelling tot de allochtone ouderen uit de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse groepen, overwegend woonachtig zijn buiten de grote steden.

2.4  Verdeling naar leeftijd en geslacht

Voor de verdeling naar leeftijd en geslacht van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone ouderen wordt gebruikgemaakt van cbs-gegevens en 
bij de Molukse ouderen van schattingen van het nidi (Beets et al. 2002) en het cbs 
(Steenhof en Harmsen 2001).

Tabel 2.8 geeft de absolute aantallen van de verschillende groepen, uitgesplitst 
naar leeftijd en geslacht. Tevens is in deze tabel het percentage mannen binnen de 
verschillende leeftijdsgroepen te vinden. 

De allochtone ouderen vormen over het algemeen een jonge groep, vergeleken met de 
autochtone ouderenbevolking. Binnen de autochtone ouderenbevolking (55-plussers) 
is iets meer dan 25% ouder dan 75 jaar. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen is dit 
rond de 3%.5

De Surinaamse groep ouderen telt in vergelijking met de Turken, Marokkanen en 
Antillianen het grootste aantal 75-plussers (13%).6 

Binnen de autochtone bevolking zijn er bij de 55-64-jarigen evenveel mannen als vrou-
wen. Bij de 65-74-jarigen en in nog sterkere mate bij de 75-plussers is door hun hogere 
levensverwachting het aandeel vrouwen groter. Bij de Surinaamse en de Antilliaanse 
ouderen is eenzelfde patroon zichtbaar, met het verschil dat het aandeel vrouwen voor 
iedere leeftijdsklasse groter is dan bij de autochtone ouderenbevolking. Bij de Marok-
kaanse ouderen is het aandeel mannen binnen iedere leeftijdsklasse groter dan het 
aandeel vrouwen. Een belangrijke reden hiervoor is dat Marokkaanse oudere mannen 
vaak veel jongere partners hebben, die de leeftijd van 55 jaar of ouder nog niet hebben 
bereikt (cbs 2003, zie ook hoofdstuk 4). Voorts is het zo dat bij de Marokkanen sprake 
is van onvolledige gezinshereniging: betrekkelijk veel Marokkaanse mannen hebben 
hun partner nooit laten overkomen (Dagevos 2001b). Deze factoren liggen ook ten 
grondslag aan het aandeel mannen en vrouwen bij de Turkse ouderen, met als verschil 
dat de gezinshereniging bij de Turken verder is voortgeschreden dan bij de Marokka-
nen en dat het leeftijdsverschil tussen oudere Turkse mannen en hun partners minder 
groot is (Dagevos 2001b).
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Tabel 2.8 Allochtonea en autochtone ouderen (55+) naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 
2003 (absolute aantallen en percentage mannen)

     mannen      vrouwen       totaal   % mannen

niet-westers totaal

 55-64 jaar 42.119 34.953 77.072 55

 65-74 jaar 15.736 14.674 30.410 52

 ≥ 75 jaar 3.106 5.857 8.963 35

Turken

 55-64 jaar 10.580 8.181 18.761 56

 65-74 jaar 3.837 2.784 6.621 58

 ≥ 75 jaar 249 533 782 32

Marokkanen

 55-64 jaar 10.587 5.548 16.135 66

 65-74 jaar 4.254 1.989 6.243 68

 ≥ 75 jaar 348 227 575 61

Surinamers

 55-64 jaar 9.178 10.107 19.285 48

 65-74 jaar 3.720 5.231 8.951 42

 ≥ 75 jaar 1.420 2.958 4.378 32

Antillianen

 55-64 jaar 2.858 3.475 6.333 45

 65-74 jaar 766 1.356 2.122 36

 ≥ 75 jaar 183 524 707 26

overig niet-westers

 55-64 jaar 8.916 7.642 16.558 54

 65-74 jaar 3.159 3.314 6.473 49

 ≥ 75 jaar 906 1.615 2.521 36

autochtonen

 55-64 jaar 776.294 772.873 1.549.167 50

 65-74 jaar 499.626 572.909 1.072.535 47

 ≥ 75 jaar 326.928 586.769 913.697 36

a Eerste + tweede generatie. 
 
Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking

Tabel 2.9 geeft een prognose van de samenstelling naar leeftijd en geslacht van de 
groep allochtone ouderen tot 2020. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen zullen 
de aantallen mannen en vrouwen zich naar elkaar toe bewegen, doordat de mannen 
eerder zullen overlijden dan de vrouwen. Bij de Surinaamse en de Antilliaanse 
ouderen zullen de vrouwen getalsmatig het overwicht behouden. Uit tabel 2.9 wordt 
verder duidelijk dat het aandeel hoogbejaarden (75-plussers) binnen de allochtone 
ouderenbevolking aanzienlijk zal stijgen. Dit zijn de ouderen die de meeste hulp 
nodig hebben. 
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Tabel 2.9 Prognose van de samenstelling van de allochtone ouderenbevolking in Nederland, 
2003-2020 (in procenten)

niet-wes-
ters totaal    Turken

  Marok-  
  kanen Surinamers Antillianen

overig niet-
westers

percentage 
mannen

2003 52,4 56,1 66,2 43,9 41,6 50,8

2010 50,2 51,4 57,3 45,0 41,6 52,6

2020 49,2 52,4 52,5 43,7 42,7 51,8

percentage 75-
plussers binnen de 
groep ouderen

2003 7,7 3,0 2,5 13,0 7,0 9,9

2010 9,7 8,4 7,5 12,1 8,6 9,9

2020 13,7 17,2 18,7 12,6 12,6 10,6

Bron: CBS (StatLine)

Molukse ouderen
Volgens Polders en Veenman (2004) zal het merendeel van de ex-knil-militairen op 
het moment van de uitvoering van het gwao-onderzoek (2003) tussen de 70 en 90 jaar 
oud zijn. Een gedeelte van deze ex-knil-militairen zal inmiddels overleden zijn. Hun 
partners zullen wellicht iets jonger zijn, maar een groot aantal van de 55-plussers zal 
behoren tot de kinderen van de ex knil-militairen. Onder de 55-plussers zullen zich 
geen tweedegeneratie-Molukkers bevinden omdat deze in 2003 ten hoogste 52 jaar oud 
kunnen zijn (2003 - 1951 = 52 jaar). 

Het is moeilijk om details te geven van de leeftijds- en geslachtsverdeling van de 
Molukse ouderen. Op basis van de al eerder genoemde schattingen van het nidi (Beets 
et al. 2002) en het cbs (Steenhof en Harmsen 2001) kunnen er echter een paar hoofd-
punten worden aangegeven. In beide schattingen is het aandeel vrouwen onder de 
55-plussers iets hoger dan het aandeel mannen. Het grote verschil met de overige groe-
pen allochtone ouderen is dat er relatief veel ‘oudere’ ouderen onder de Molukkers zijn. 
Het aandeel 65-plussers is in beide genoemden schattingen ongeveer even groot als het 
aandeel 55-plussers, en er is ook sprake van een redelijk aantal 75-plussers. 

De verdeling naar leeftijd en geslacht zal op het moment van de uitvoering van 
het gwao-onderzoek (2003) iets afwijken van wat hiervoor werd gesteld. De groep 
Molukkers van de eerste generatie neemt ieder jaar met ongeveer 150 personen af 
(Steenhof en Harmsen 2001) en dit kan betekenen dat de groep ouderen kleiner is 
geworden. Aan de andere kant zal er aanwas zijn van personen die op het moment 
van de schattingen nog geen 55 jaar waren, maar in 2003 wel. 
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2.5  Samenstelling huishouden

Zoals in de inleiding (H1) werd gezegd is het sociale netwerk een belangrijke hulp-
bron bij het omgaan met beperkingen en gezondheidsproblemen. In deze paragraaf 
zal gekeken worden naar één aspect van het sociale netwerk, de samenstelling van 
het huishouden. 

Tabel 2.10 laat zien van welk type huishouden de ouderen deel uitmaken, onderschei-
den naar leeftijd en geslacht. 

Tabel 2.10 Type huishouden naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003 (horizontaal  
gepercenteerd)

alleen-
staand

getrouwda 
zonder 
kinderen

getrouwda 
met  
kinderen

éénouder-
gezin   overigb          (n)

Turken

mannen, 55-64 jaar 9 44 33 2 12 (10.580)

mannen, ≥ 65 jaar 9 56 16 1 18 (4.086)

vrouwen, 55-64 jaar 13 46 19 5 16 (8.181)

vrouwen, ≥65 jaar 25 41 6 3 25 (3.317)

Marokkanen

mannen, 55-64 jaar 9 19 65 2 5 (10.587)

mannen, ≥ 65 jaar 9 43 38 1 8 (4.602)

vrouwen, 55-64 jaar 10 34 41 8 7 (5.548)

vrouwen, ≥ 65 jaar 22 40 16 5 17 (2.216)

Surinamers

mannen, 55-64 jaar 30 34 25 5 7 (9.178)

mannen, ≥ 65 jaar 33 46 10 3 9 (5.140)

vrouwen, 55-64 jaar 41 29 10 13 6 (10.107)

vrouwen, ≥ 65 jaar 58 21 2 6 13 (8.189)

Antillianen

mannen, 55-64 jaar 36 33 22 3 6 (2.858)

mannen, ≥ 65 jaar 34 44 10 3 9 (949)

vrouwen, 55-64 jaar 40 26 10 15 8 (3.475)

vrouwen, ≥ 65 jaar 55 19 3 8 16 (1.880)

autochtone ouderenbevolking

mannen, 55-64 jaar 12 62 22 1 3 (776.294)

mannen, ≥ 65 jaar 18 70 6 1 6 (826.554)

vrouwen, 55-64 jaar 18 64 13 3 2 (772.873)

vrouwen, ≥ 65 jaar 44 40 3 3 11 (1.159.678)

a Getrouwd of samenwonend. 
b Overig: samenvoeging van de categorieën: thuiswonend kind, in institutioneel huishouden, overig lid huishouden  
 (zoals een kostganger, een broer of een pleegkind). Als er sprake is van een paar dan wordt de man als referentie 
 persoon aangeduid. In geval van een paar van gelijk geslacht is de oudste van het paar de referentiepersoon. 
 
Bron: CBS (StatLine)
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Turkse en Marokkaanse ouderen zijn veel minder vaak alleenstaand dan autochtone, 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Een deel van de Turkse ouderen en dan met name 
de vrouwen is ondergebracht in de categorie ‘overig’. Het betreft hier waarschijnlijk 
ouderen die inwonen bij de kinderen of bij andere leden van de familie. Turken en 
Marokkanen wonen veel bij familie in (cbs 2003). Verder valt op dat Turkse en Marok-
kaanse ouderen relatief vaak inwonende kinderen hebben. Dit geld met name voor de 
Marokkaanse ouderen. In hoofdstuk 4 zal worden gekeken wat de leeftijd is van deze 
inwonende kinderen. 

Surinaamse en Antilliaanse oudere mannen en vrouwen zijn vaak alleenstaand. Dit 
heeft ermee te maken dat in Suriname en de Antillen veel vrouwen zonder vaste  
partner kinderen krijgen en opvoeden (cbs 2003) en dus eerder, als kinderen het huis 
uit gaan, alleen achterblijven. Het aandeel ouders in een éénouderhuishouden is voor 
de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen ook onder de 55-plussers nog steeds relatief 
hoog. 

Vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid is het van belang dat er hulp aanwezig 
is uit het sociale netwerk. Op basis van de huishoudenssamenstelling kan gezegd 
worden dat de Surinaamse en de Antilliaanse ouderen een potentieel kwetsbare 
groep vormen: zij zijn relatief vaak alleenstaand. Deze kwestie zal opnieuw aan de 
orde komen in hoofdstuk 4. 

Uit de schatting van het cbs voor eerstegeneratie-Molukkers (Steenhof en Harmsen 
2001) blijkt dat de meerderheid (63%) gehuwd is. Zoals in hoofdstuk 4 aan de orde 
zal komen hebben Molukse ouderen relatief vaak inwonende kinderen. 

2.6  Samenvatting

De Surinaamse ouderen vormen de grootste groep niet-westerse allochtone ouderen, 
gevolgd door de Turken, Marokkanen en ten slotte de Antillianen. De groep Molukse 
ouderen is getalsmatig het kleinst. De allochtone ouderen zijn over het algemeen 
jong, er zijn niet veel allochtone 75-plussers. De Surinaamse en Molukse groepen 
tellen de meeste 75-plussers. 

De belangrijkste boodschap over de omvang van de groep allochtone ouderen is 
dat het aantal allochtone ouderen nu nog niet groot is, maar in de nabije toekomst snel 
groter zal worden. Het aandeel 75-plussers binnen de allochtone ouderenbevolking 
zal ook snel groeien.

De allochtone ouderen (net als de allochtone ‘jongeren’) concentreren zich in de 
grote steden en hun aandeel in de ouderenbevolking is daar nu al relatief groot (ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde). 

De herkomst van vrijwel alle Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland moet 
gezocht worden in de arbeidsmigratie van de jaren zestig en zeventig. De mannen zijn 
hier gekomen als gastarbeider en hebben met name in de jaren zeventig en tachtig hun 
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vrouwen laten overkomen. Deze vrouwen zijn vaak jonger dan de mannen. Onder 
andere door dit leeftijdsverschil zijn er minder oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen 
dan mannen. In de tweede plaats leidt het leeftijdsverschil er toe dat er in de Turkse 
en Marokkaanse huishoudens relatief vaak inwonende kinderen zijn. 

De grootste groep Surinaamse ouderen is in de jaren zeventig naar Nederland 
gekomen, rond de onafhankelijkheid van Suriname. Maar ook na de jaren zeventig 
was er een gestage instroom van Surinamers, die nu tot de ouderen behoren. Migratie 
naar Nederland kon om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Het meest had de 
migratie te maken met sociale zekerheid, maar ook werk, studie en hereniging met 
partners of andere familieleden waren belangrijk. Hoewel de meesten onder hen 
getrouwd zijn of samenwonen, zijn Surinaamse oudere mannen en vrouwen ook 
relatief vaak alleenstaand. 

Net als voor de Surinamers geldt voor de Antilliaanse ouderen dat zij om uiteenlo-
pende redenen en in uiteenlopende perioden naar Nederland zijn gekomen. Hoewel 
de meeste Antillianen al eerder naar Nederland waren gekomen, vond er veel migra-
tie plaats in de jaren negentig en zelfs daarna. Dit geldt voor de vrouwen nog meer 
dan voor de mannen. Voor de jaren tachtig kwam men vaak voor studie of werk naar 
Nederland. In de jaren negentig komen de mannen voor sociale zekerheid en om 
medische redenen. De vrouwen komen sinds de jaren tachtig om dezelfde redenen en 
om bij de kinderen te zijn. Net als voor de Surinaamse ouderen geldt dat Antillianen 
relatief vaak alleenstaand zijn. Dit geldt met name voor de oudere vrouwen. 

De overgrote meerderheid van de Molukse ouderen is in 1951 na de soevereiniteits-
overdracht van Indonesië naar Nederland gekomen, als knil-militair of als kind 
of partner van een knil-militair. De meeste Molukse ouderen wonen nog steeds in 
zogenaamde Molukkergemeenten. Dit zijn de gemeenten waarbinnen Molukkers, 
hetzij bij hun aankomst in Nederland, hetzij bij herhuisvesting na het collectieve 
vertrek uit de woonoorden, huisvesting vonden en waarbinnen zij thans nog als 
groep woonachtig zijn. Molukse ouderen hebben relatief vaak inwonende kinderen 
en hiermee dus iets grotere huishoudens. 
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Bijlage bij hoofdstuk 2

Tabel B2.1 Migratiemotieven van Surinaamse en Antillaanse ouderen naar periode komst  
naar Nederland

     < 1970 1970-1979 1980-1989      >1989

Surinaamse mannen

   werk 21 12 – –

   studie 27 11 – –

   sociale zekerheid 8 26 – –

   politieke situatie thuisland 4 19 – –

   gezinshereniging partner 0 7 – –

   met ouders meegekomen 8 0 – –

   her. andere familie 2 2 – –

   medische redenen 0 2 – –

   rest 31 21 – –

Surinaamse vrouwen

   werk 11 6 4 0

   studie 26 7 0 0

   sociale zekerheid 13 28 22 10

   politieke situatie thuisland 0 10 0 0

   gezinshereniging partner 9 15 13 25

   met ouders meegekomen 11 0 0 0

   her. andere familie 7 3 22 25

   medische redenen 0 3 4 5

   rest 22 27 35 34

Antilliaanse mannen

   werk 28 35 – 7

   studie 36 30 – 0

   sociale zekerheid 2 4 – 29

   politieke situatie thuisland 0 0 – 0

   gezinshereniging partner 0 0 – 0

   met ouders meegekomen 15 0 – 0

   her. andere familie 2 9 – 11

   medische redenen 0 9 – 18

   rest 17 13 – 36
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Tabel B2.1 Migratiemotieven van Surinaamse en Antillaanse ouderen naar periode komst  
naar Nederland

     < 1970 1970-1979 1980-1989      >1989

Antilliaanse vrouwen

   werk 11 7 9 1

   studie 44 14 0 0

   sociale zekerheid 8 14 19 20

   politieke situatie thuisland 0 4 3 3

   gezinshereniging partner 6 11 6 4

   met ouders meegekomen 14 0 9 0

   her. andere familie 3 14 28 24

   medische redenen 0 11 6 16

   rest 14 25 19 33

- : aantal niet groot genoeg. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

(vervolg)
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Noten

1 ((26.164+22.953+32.614+9162)/116.445) * 100 = 78%.
2 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.
3 De schatting is gebaseerd op de opname in 1958 in de gba van de Molukkers uit de 

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

4 Onder Molukkergemeenten wordt verstaan de gemeenten waarbinnen Molukkers  
collectief huisvesting vonden, hetzij bij hun aankomst in Nederland, hetzij bij de her-
huisvesting na het collectieve vertrek uit de woonoorden, en waarbinnen zij thans nog 
als groep woonachtig zijn. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen Moluk-
kers in een Molukse woonwijk, in een andere woonwijk binnen een Molukkergemeente 
met een Molukse woonwijk, en in een Molukkergemeente zonder Molukse woonwijk 
(Polders en Veenman 2004). Voorbeelden van Molukkergemeenten met een Molukse 
woonwijk zijn: Appingedam, Breda, Helmond, Tiel en Zwolle. Voorbeelden van Moluk-
kergemeenten zonder Molukse woonwijk zijn: Breukelen, Gennep, Huizen, Ridderkerk 
en Woerden.

5 Turken: (782/(18.761+6621+782)) * 100 = 3%; Marokkanen: (575/(16.135+6243+575)) * 
100 = 2,5%.

6 (4378/(19.285+8951+4378)) * 100 = 13,4%.
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3  Opleiding, arbeid en inkomen

Roelof Schellingerhout

3.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over opleiding, arbeid en inkomen. Opleiding, beroepsniveau en 
inkomen zijn indicatoren van de sociaal-economische positie. Een lagere sociaal-eco-
nomische positie is doorgaans verbonden met een slechtere gezondheid, onder andere 
omdat de leefstijl van personen met een lagere sociaal-economische positie minder 
gunstig is (Mackenbach en Verkley 1997; Van Oers 2002). In de meest recente Rapportage 
ouderen (De Klerk 2004) wordt gesproken over kwetsbare ouderen. Een oudere is kwets-
baar als deze beperkingen heeft, maar weinig hulpbronnen die gebruikt kunnen worden 
ter compensatie van deze beperkingen. Belangrijke hulpbronnen zijn inkomen en het 
sociale netwerk. Een oudere met beperkingen is kwetsbaar wanneer het inkomen laag 
is en wanneer het sociale netwerk geen compensatie kan bieden bij problemen. Het 
sociale netwerk staat centraal in hoofdstuk 4. In het huidige hoofdstuk gaat het om 
inkomen en de factoren die voor een groot gedeelte het inkomen bepalen, namelijk 
opleiding en arbeidsmarktpositie. 

In eerdere publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) over allochtone 
ouderen (Tesser et al. 1998; Dagevos 2001b) is al geschreven over de sociaal-econo-
mische positie van allochtone ouderen. De bevindingen uit het onderzoek Gezond-
heid en Welzijn van Allochtone Ouderen (gwao) geven het eerste overzicht uit een 
landelijk representatief onderzoek onder allochtone ouderen en komen grotendeels 
overeen met de eerdere overzichten.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Als eerste wordt er gekeken naar het oplei-
dingsniveau van de verschillende groepen allochtone ouderen (§ 3.2). Daarna komen 
de arbeidsmarktpositie en het arbeidsverleden in Nederland (§ 3.3) en het inkomen 
en de inkomensbronnen (§ 3.4) aan de orde. Vervolgens wordt stilgestaan bij een 
aantal ontwikkelingen van de maatschappelijke positie die de afgelopen tien jaar 
hebben plaatsgevonden (§ 3.5). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting 
(§ 3.6).

3.2  Opleiding

De meeste Turkse en Marokkaanse 55-plussers in Nederland zijn afkomstig uit 
plattelandsgebieden in Turkije en Marokko. Dit doet vermoeden dat het opleidings-
niveau van deze groepen niet hoog zal zijn. Surinamers en Antillianen daarentegen 
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kwamen redelijk vaak naar Nederland specifiek om een opleiding te volgen, hetgeen 
het vermoeden oproept dat deze groepen een hoger opleidingsniveau hebben (bereikt). 
Molukse 55-plussers zijn of lid geweest van het knil of zijn als jong kind naar Neder-
land gekomen (en hebben dus de meeste opleiding in Nederland genoten). Dit doet 
vermoeden dat het opleidingsniveau van de Molukse 55-plussers hoger zal zijn dan dat 
van de Turkse en Marokkaanse migranten. 

Figuur 3.1 bevat informatie over het opleidingsniveau van de ouderen uit de verschil-
lende groepen. Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding, ongeacht het land 
waar deze opleiding voltooid is.

Figuur 3.1 Hoogst voltooide opleiding van autochtone en allochtone ouderen, 2003
 (land van herkomst en Nederland, (verticaal gepercenteerd))

hoogst voltooide opleiding mannen

Bron: SCP (GWAO’03)
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Het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen is laag tot zeer laag. 
Meer dan 80% van de Marokkaanse mannen heeft geen opleiding voltooid (ook geen 
lagere school). Bij de Turkse mannen zijn er ook ouderen die doordringen tot de 
vbo/mavo, maar het algemene opleidingsniveau blijft laag. Het beeld is nog minder 
rooskleurig voor de Marokkaanse en Turkse vrouwen. Meer dan 80% van de Turkse 
vrouwen en meer dan 90% van de Marokkaanse vrouwen heeft geen enkele opleiding 
afgerond, dus ook geen lagere school. De resultaten komen overeen met die van 
andere onderzoeken (Dagevos 2001b; Tesser et al. 1998).

Het opleidingsniveau van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is veel hoger dan 
dat van de Turkse en Marokkaanse ouderen, hoewel het percentage dat geen opleiding 
heeft gevolgd nog altijd groter is dan bij de autochtonen. Ongeveer evenveel Surinaamse 
en Antilliaanse als autochtone ouderen bereiken de hoogste opleidingsniveaus. Het 
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opleidingsniveaus van de Molukkers lijkt tussen deze twee uitersten te zitten: het 
opleidingsniveau is hoger dan dat van de Turken en Marokkanen, maar lager dan dat 
van de Surinamers en Antillianen. 

Naast het niveau van de opleiding is het van belang in welk land men de opleiding 
heeft gevolgd. Het volgen van een opleiding in Nederland bevordert immers de inte-
gratie van minderheden. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben vrijwel nooit een 
opleiding in Nederland gevolgd (zie tabel 3.1). Van de allochtone ouderen zijn de 
Molukkers het vaakst in Nederland naar school geweest (60%). Dit is niet vreemd 
gezien het gegeven (zie hoofdstuk 2) dat veel Molukse ouderen als klein kind naar 
Nederland zijn gekomen. Antilliaanse en Surinaamse mannen hebben vaker een 
opleiding in Nederland gevolgd dan de vrouwen. Dit komt overeen met de migratie-
motieven zoals deze in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Surinaamse en Antilliaanse 
vrouwen kwam vaker dan mannen naar Nederland om andere redenen dan studie, 
met name om bij de kinderen te zijn of voor de gezondheid. Van de Surinaamse 
mannen heeft 32% in Nederland een opleiding gevolgd hoger dan de basisschool, 
van de Antilliaanse mannen 42%.

Tabel 3.1 Opleidingen gevolgd in het land van herkomst (lvh) en Nederland (Ned), naar  
etnische groep en geslacht, 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autoch-
tonenlvh Ned lvh Ned lvh Ned lvh Ned lvh Ned

mannen

geen 51 99 88 98 36 68 38 59 70 40 15

bao 17 1 7 0 11 0 8 0 17 2 10

vbo/mavo 28 0 1 2 32 12 29 9 7 37 32

mbo/havo/vwo 3 0 3 0 14 10 18 15 3 14 23

hbo/wo 2 0 2 0 8 10 8 18 2 6 21

vrouwen

geen 87 100 97 100 45 78 54 80 74 41 22

bao 6 0 1 0 16 1 14 0 18 2 18

vbo/mavo 6 0 0 0 21 3 16 7 5 40 33

mbo/havo/vwo 0 0 2 0 14 8 13 6 3 9 17

hbo/wo 1 0 0 0 4 10 3 7 0 8 10

bao = basisonderwijs (basisschool). 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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3.3  Arbeid en arbeidsverleden

De positie op de arbeidsmarkt biedt de mogelijkheid om terug te kijken op de econo-
mische levensloop van de verschillende groepen allochtone ouderen. Het merendeel 
van de Turkse en Marokkaanse mannen is bijvoorbeeld in de loop van de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw naar Nederland gekomen als arbeidsmigrant. Het mag 
bekend worden verondersteld dat deze groep arbeidsmigranten massaal ontslagen 
is in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit heeft een aantal consequenties voor de 
arbeidsmarktpositie en de inkomenspositie (zie ook § 3.4).

Tabel 3.2 Maatschappelijke positiea van 55-64-jarigen naar etnische groep en geslacht,  
2003 (horizontaal gepercenteerd)

werkend
(> 12 uur)

werkloos/ 
werkzoekend

huisvrouw/
huisman

arbeids-
ongeschikt 
in WAO

gepen-
sioneerd/
AOW/VUT anders

Turken

 totaal 7 17 25 39 7 5

 man 11 21 2 53 7 6

 vrouw 2 12 55 21 7 3

Marokkanen

 totaal 10 10 37 37 6 1

 man 15 15 10 55 4 2

 vrouw 2 2 86 2 9 0

Surinamers

 totaal 34 5 19 31 11 1

 man 42 9 3 33 12 1

 vrouw 26 1 33 29 10 1

Antillianen

 totaal 38 7 25 12 12 8

 man 53 10 8 9 13 8

 vrouw 25 5 39 15 10 7

Molukkers

 totaal 47 7 17 11 15 3

 man 54 8 3 14 18 3

 vrouw 37 5 34 8 12 3

autochtonen

 totaal 42 4 18 15 15 5

 man 51 3 0 19 22 5

 vrouw 33 4 36 12 9 6

a De maatschappelijke positie is gebaseerd op zelfrapportage. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel 3.2 geeft een overzicht van de maatschappelijke positie van 55-64-jarigen  
65-plussers blijven buiten beschouwing omdat hun ‘posities’ over het algemeen 
beperkt zijn tot gepensioneerd en huisvrouw/huisman). 

De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse ouderen is veel lager dan die van 
de overige groepen: velen van hen hebben waarschijnlijk sinds het ontslag in de jaren 
tachtig niet gewerkt. Opvallend veel Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn 
arbeidsongeschikt en zijn dat waarschijnlijk ook al sinds langere tijd. Opvallend is 
ook dat de Surinaamse groep veel arbeidsongeschikten telt. De verklaring voor deze 
bevinding is wellicht dat arbeiders voor laaggeschoold werk in de jaren zestig en 
zeventig niet alleen geworven zijn in Turkije en Marokko, maar ook in Suriname. 

Marokkaanse vrouwen zijn over het algemeen huisvrouw en werken veel minder 
dan de vrouwen uit de andere groepen. Deze resultaten komen overeen met bevin-
dingen uit eerdere onderzoeken (zie bijvoorbeeld Dagevos 2001b).

Tabel 3.3 geeft informatie over de arbeidsmarktpositie van de verschillende groepen 
allochtone ouderen, in het heden en in het verleden. Aangezien de meesten van hen als 
arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen, is het niet verwonderlijk dat vrijwel alle 
Turkse en Marokkaanse mannen vroeger in Nederland betaald werk hebben gehad, 
hoewel vrijwel geen enkele 55-plusser op dit moment nog werkt. Bij de Turkse vrouwen 
valt op dat velen van hen gewerkt hebben, in tegenstelling tot de Marokkaanse vrouwen, 
die vrijwel nooit in Nederland aan de arbeidsmarkt hebben deelgenomen.

Van de Surinaamse en de Antilliaanse vrouwen heeft een groot gedeelte nooit in 
Nederland gewerkt. Zij kwamen immers naar Nederland om bij de kinderen te zijn. 
Bij de Antilliaanse mannen valt op dat een groot gedeelte nooit betaald werk in 
Nederland heeft gehad. Waarschijnlijk gaat het hier om Antilliaanse mannen die 
recent naar Nederland zijn gekomen (zie hoofdstuk 2).
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Tabel 3.3 Arbeidsparticipatie en arbeidsverleden in Nederland naar etnische groep, leeftijd  
en geslacht, 2003 (horizontaal gepercenteerd)

mannen vrouwen

nu betaald 
werk

vroeger 
betaald 
werk gehad

nooit betaald 
werk gehad

nu betaald 
werk

vroeger 
betaald werk 
gehad

nooit betaald 
werk gehad

Turken

  55-64 jaar 11 86 2 2 47 51

  ≥ 65 jaar 0 98 2 0 28 72

Marokkanen

 55-64 jaar 14 84 2 1 6 93

 ≥ 65 jaar 0 96 4 0 4 96

Surinamers

 55-64 jaar 43 52 5 27 45 27

 ≥ 65 jaar 2 74 23 1 46 53

Antillianen

 55-64 jaar 55 29 16 26 26 49

 ≥ 65 jaar 10 47 43 2 30 68

Molukkers

 55-64 jaar 55 43 1 36 59 5

 ≥ 65 jaar 4 96 0 1 65 34

autochtonen

 55-64 jaar 53 45 2 37 58 4

 ≥ 65 jaar 8 89 3 1 88 11

Bron: SCP (GWAO’03)

Veel Turkse en Marokkaanse mannen zijn al voor langere tijd werkloos. Tabel 3.4 
geeft aan hoeveel jaren geleden men betaald werk had of hoeveel jaar men werkloos 
was voor de leeftijd van 65 jaar. De meeste Turkse en Marokkaanse mannen zijn al 
vele jaren werkloos of zijn (voor hun vijfenzestigste) vele jaren werkloos geweest 
(sinds de jaren tachtig). Opvallend is dat ook relatief veel Surinaamse mannen al 
lang werkloos zijn. Wellicht betreft het hier ook arbeidsmigranten (die niet alleen in 
Turkije en Marokko werden geworven). 

Wat ten slotte opvalt is het grote aantal autochtone en Molukse vrouwen dat meer dan 
twintig jaar werkloos is geweest. Wellicht betreft het hier vrouwen die gewerkt hebben 
tot aan de periode dat zij kinderen kregen. Deze veronderstelling wordt ondersteund 
door de resultaten uit figuur 3.2, waarin de redenen zijn weergegeven waarom men is 
gestopt met het laatste betaalde werk. Voor de Molukse en de autochtone vrouwen is 
een belangrijke reden dat zij zelf ontslag hebben genomen: zij hebben vrijwillig afstand 
gedaan van het betaalde werk, waarschijnlijk om kinderen op te voeden. Vrijwillig 
afstand doen van betaald werk was er bij de Turkse en Marokkaanse mannen bepaald 
niet bij. Een zeer groot deel van de Turkse en Marokkaanse mannen is of ontslagen 
door de werkgever of is gestopt wegens arbeidsongeschiktheid. Het aantal mannen dat 
wegens arbeidsongeschiktheid is gestopt, is ook hoog onder de Surinaamse ouderen. 
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Tabel 3.4 Aantal jaren geleden dat men betaald werk had, 2003 (verticaal gepercenteerd)

   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

55-64-jarigen

mannen

 0-4 jaar 10 11 22 48 39 57

 5-9 jaar 11 22 22 26 36 23

 10-19 jaar 60 39 29 15 12 10

 ≥ 20 jaar 19 27 27 11 12 10

vrouwen

 0-4 jaar 20 – 21 39 32 23

 5-9 jaar 18 – 14 7 13 21

 10-19 jaar 36 – 49 32 5 8

 ≥ 20 jaar 25 – 16 21 50 49

65-plussersa

mannen

 0-4 jaar 12 8 40 – 25 37

 5-9 jaar 26 13 29 – 37 39

 10-19 jaar 53 62 20 – 37 18

 ≥ 20 jaar 9 17 11 – 1 6

vrouwen

 0-4 jaar – – 29 – 8 13

 5-9 jaar – – 35 – 31 22

 10-19 jaar – – 26 – 25 11

 ≥ 20 jaar – – 9 – 37 54

a Aantal jaren dat men voor de leeftijd van 65 jaar zonder betaald werk was. 
– : n < 25. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Figuur 3.2 Reden om te stoppen met de laatste betaalde baan, naar etnische groep,a 
 leeftijd en geslacht, 2003 (verticaal gepercenteerd)

mannen, 55-64 jaar vrouwen, 55-64 jaar mannen, ≥ 65 jaar vrouwen, ≥ 65 jaar

Bron: SCP (GWAO’03)

a  Sommige groepen (bv. Marokkaanse vrouwen) zijn niet gepresenteerd, omdat de respondentaantallen
    dat niet toelieten.
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Turkse en Marokkaanse mannen kwamen naar Nederland als arbeidsmigrant en 
hadden een lage opleiding. Surinaamse, Antilliaanse en Molukse mannen hadden 
een hoger opleidingsniveau. Deze verschillen worden weerspiegeld in het beroeps-
niveau (tabel 3.5) van het huidige of het laatste beroep. 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. Het beroepsniveau verschilt duidelijk per groep. Turkse en Marokkaanse 
mannen zijn overwegend (90% van de Turkse en 91% van de Marokkaanse mannen) 
werkzaam geweest in elementaire en lagere beroepen. Voor Turkse vrouwen geldt dit 
in 98% van de gevallen. Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen hebben een 
hoger beroepsniveau dan de Turkse en Marokkaanse ouderen, maar wel een lager 
niveau dan dat van de autochtone ouderen. 
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Tabel 3.5 Beroepsniveau (huidig en vroeger beroep, selectie respondenten die werken of ooit 
in Nederland gewerkt hebben), naar etnische groep en geslacht, 2003 (verticaal 
gepercenteerd)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

mannen

 elementaire beroepen 36 56 20 7 21 7

 lagere beroepen 54 35 33 33 37 25

 middelbare beroepen 8 9 35 35 31 40

 hogere beroepen 2 0 10 15 8 19

 wetenschappelijke beroepen 2 10 3 9

vrouwen

 elementaire beroepen 68 – 29 25 36 12

 lagere beroepen 30 – 27 26 40 48

 middelbare beroepen 2 – 30 34 16 25

 hogere beroepen 0 – 10 10 5 14

 wetenschappelijke beroepen 0 – 3 5 3 1

- : n < 25 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

3.4  Inkomen en inkomensbronnen

Hoe is het gesteld met het inkomen van de allochtone ouderen? De voorgaande gege-
vens over arbeid en beroepsniveau doen vermoeden dat met name Turkse en Marok-
kaanse ouderen een laag inkomen zullen hebben. De bestaande gegevens bevestigen 
dit vermoeden, met als aanvulling dat een lager inkomen gevonden wordt voor alle 
grote groepen niet-westerse allochtonen en niet alleen voor de Turken en Marokkanen.

Van de allochtone huishoudens (de totale groep, niet alleen de ouderen) heeft 70% 
moeite om rond te komen (nibud 2004). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
(Ament en Lautenbach 2002) berekende dat niet-westerse huishoudens drie keer zo 
vaak van een laag inkomen moeten rondkomen als autochtone huishoudens. Het 
gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van de niet-westerse huishoudens lag in 1999 
rond de 20.000 euro, voor de autochtonen was dit 25.000 euro. Van de vier grootste 
groepen niet-westerse huishoudens (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen) 
hadden de Marokkanen de slechtste inkomenspositie. De kans op een laag inkomen 
is hoger voor allochtone huishoudens omdat veel van deze huishoudens een uitkering 
ontvangen en omdat de omvang van de huishoudens vaak groter is.

Het scp komt in de Armoedemonitor 2003 (Dagevos 2003) tot vergelijkbare conclu-
sies. Hoewel de verschillen tussen de vier grote groepen aanzienlijk zijn, waarbij 
Marokkaanse huishoudens de slechtste positie hebben en de Surinamers de beste, 
hebben alle allochtone groepen een aanzienlijk lager inkomen dan de autochtonen. 
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Armoede komt vaak voor onder Marokkaanse huishoudens. Antilliaanse en Turkse 
huishoudens nemen een tussenpositie in. Onder Surinaamse huishoudens komt 
armoede het minst vaak voor, maar nog altijd vaker dan bij de autochtonen. Als oor-
zaken van het voorkomen van armoede kunnen worden genoemd:
– Allochtone gezinnen moeten vaker dan autochtone gezinnen van één inkomen 

rondkomen. Bij de Turken en Marokkanen komt dit door de geringe arbeidsparti-
cipatie van vrouwen. Bij de Surinamers en Antillianen ontbreekt vaak een partner.

– Allochtonen hebben een minder gunstige arbeidsmarktpositie dan autochtonen. 
Werkloosheid komt veel voor en de werkenden hebben overwegend lagere, minder 
goed betaald banen.

– Voor de ouderen komt hier als factor bij dat de opbouw van aanvullend pensioen 
gering is door laagbetaalde banen en langdurige werkloosheid en veel ouderen 
krijgen niet de volledige aow omdat ze niet lang genoeg in Nederland hebben 
gewoond. 

Veel van de bovengenoemde factoren zijn ook van toepassing op de groep allochtone 
ouderen, en veel factoren zelfs in verhoogde mate. De kans op armoede blijkt ook 
onder allochtonen toe te nemen met het stijgen van de leeftijd (Dagevos 2003). Daar 
komt nog bij dat veel allochtonen niet al hun rechten en mogelijkheden gebruiken om 
hun inkomen te verhogen (Forum 2004). Velen hebben weinig kennis van het stelsel 
van sociale zekerheid, met zijn ingewikkelde regels die ook vaak veranderen. Deze 
onbekendheid met regels en voorzieningen komt onder meer door de taalbarrière. 

In deze paragraaf zal als eerste gekeken worden naar de bronnen van inkomen, 
omdat deze voor een groot gedeelte ook de hoogte van het inkomen bepalen. Daarna 
komt de hoogte van het inkomen zelf aan bod. Tabel 3.6 laat zien dat voor de oudere 
mannen, ongeacht hun etnische afkomst, geldt dat zij vrijwel allemaal een eigen 
inkomen hebben. De situatie voor de vrouwen is echter anders bij de Turken en de 
Marokkanen. Bij de Turkse ouderen heeft 32% (100% - 68%) van de vrouwen geen 
eigen inkomen, bij de Marokkanen 45%. Hoewel het aandeel Turkse en Marokkaanse 
vrouwen dat aangeeft een eigen inkomen te hebben lager is dan bij de autochtone 
vrouwen, is dit nog altijd hoger dan men op grond van de arbeidsmarktpositie en het 
arbeidsverleden zou verwachten: veel Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben nooit 
gewerkt. Wellicht hebben de respondenten hier de bronnen van het huishouden 
opgegeven. De Surinaamse, Antilliaanse en Molukse vrouwen hebben even vaak of 
zelfs vaker een eigen inkomen dan de autochtone vrouwen. 
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Tabel 3.6 Ouderen met een eigen inkomen, naar etnische groep en geslacht, 2003  
(in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

man 100 99 98 98 99 99

vrouw 68 55 96 95 89 91

totaal 86 85 97 96 94 95

Bron: SCP (GWAO’03)

Waaruit bestaat het inkomen van de ouderen? Tabel 3.7 geeft de inkomensbronnen 
van 55-64-jarigen. Zoals ook al uit de gegevens met betrekking tot de maatschap-
pelijke positie duidelijk was, hebben weinig Turkse en Marokkaanse 55-64-jarigen 
inkomen uit loon. 

Turkse en Marokkaanse mannen ontvangen vaak een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering (wao-uitkering), hetgeen niet vreemd is gezien hun arbeidsverleden: zij zijn 
vaak gestopt met werken omdat ze arbeidsongeschikt werden. Turkse en Marokkaanse 
mannen doen ook vaak een beroep op de bijstand, hetgeen nog een keer aangeeft 
hoe laag hun inkomen is. De bijstand verschaft een aanvulling op het inkomen voor 
personen die wat betreft het inkomen onder het sociale minimum vallen en die onder 
geen enkele andere regeling vallen. Surinaamse en Antilliaanse mannen krijgen ook 
vaker een bijstandsuitkering dan de autochtone ouderen. De autochtone vrouwen, 
met uitzondering van de Molukkers, doen vaker dan de allochtone vrouwen een beroep 
op de bijstand. Met name de Antilliaanse vrouwen springen er uit. Bijna de helft van 
hen heeft bijstand. Bij de 65-plussers vormen de aow en pensioen of vut de voor-
naamste inkomensbron (niet in tabel 3.7 weergegeven).
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Tabel 3.7 Inkomensbronnen van 55-64-jarigen, naar etnische groep en geslacht, 2003  
(verticaal gepercenteerd)

   Turken
  Marok- 
  kanen

   Surina- 
   mers

   Antil- 
   lianen Molukkers

  autoch-  
   tonen

mannen

 geen eigen inkomen 0 0 3 3 1 3

 loon, salaris 12 14 40 50 53 46

 pensioen/VUT 7 5 10 17 18 25

 AOW 9 5 0 1 0 0

 WW/wachtgeld 5 2 7 0 5 6

 WAO 38 51 26 10 20 19

 bijstand 28 33 15 22 7 6

 andere uitkering 2 2 0 0 3 1

 eigen bedrijf/praktijk 1 0 5 3 0 12

 vermogen/lijfrente 0 0 0 0 0 1

 anders 2 0 1 4 3 3

vrouwen

 geen eigen inkomen 38 52 5 6 23 18

 loon, salaris 2 2 26 27 33 37

 pensioen/VUT 6 3 12 9 11 11

 AOW 4 9 1 4 2 6

 WW/wachtgeld 0 2 0 3 11 2

 WAO 23 5 31 7 13 14

 bijstand 20 26 24 48 11 8

 andere uitkering 6 0 4 8 3 5

 eigen bedrijf/praktijk 0 0 0 0 0 2

 vermogen/lijfrente 0 0 0 0 2 3

 anders 2 6 1 4 2 6

Bron: SCP (GWAO’03)

Zoals tabel 3.8 laat zien ontvangen veel allochtone ouderen met aow niet het volledige 
bedrag. Voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen geldt dit 
voor het merendeel van de groep, voor de Molukse ouderen voor een klein gedeelte. 

Iedereen die in Nederland woont is verzekerd in het kader van de Algemene 
ouderdomswet. Deze heeft een opbouwkarakter. Voor ieder kalenderjaar tussen de 
vijftiende en vijfenzestigste verjaardag dat iemand in Nederland woont, bouwt hij 
of zij 2% van de uitkering op (56 - 15 = 50 jaar, 50 * 2 = 100%). Een groot deel van de 
migranten is na hun vijftiende naar Nederland gekomen en krijgt dus niet de vol-
ledige aow. 
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Tabel 3.8 Respondenten die niet de volledige AOW ontvangen (selectie respondenten die 
AOW ontvangen), naar etnische groep, 2003 (in procenten)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen

ontvangt niet de volledige AOW 57 58 73 77 12 0

Bron: SCP (GWAO’03)

Over het algemeen is, zoals te verwachten was op basis van de bespreking van de 
inkomensbronnen, het nettohuishoudensinkomen van 65-plussers lager dan dat van 
55-64-jarigen (zie ook tabel 3.9). Turkse en Marokkaanse huishoudens zitten aan 
de onderkant van de inkomensverdeling; Surinamers en Antillianen ook, maar zij 
vertonen ook uitloop naar de hogere inkomensgroepen. Molukkers hebben van de 
allochtone groepen de beste inkomenspositie, hoewel die nog altijd minder goed is 
dan bij de autochtone ouderen.
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Tabel 3.9 Nettohuishoudensinkomena per maand in euro’s, naar etnische groep en leeftijd, 
2003 (horizontaal gepercenteerd)

    < 900   900-1300 1300-1700 1700-2100     > 2100
gemiddeld 
inkomenb

Turken

 totaal 32 55 10 3 1 1013

 55-64 jaar 27 57 12 3 1 1053

 ≥ 65 jaar 44 50 4 2 0 916

Marokkanen

 totaal 48 46 5 0 0 900

 55-64 jaar 44 48 8 0 0 924

 ≥ 65 jaar 57 41 1 0 0 843

Surinamers

 totaal 46 23 13 7 11 1139

 55-64 jaar 40 22 12 9 17 1238

 ≥ 65 jaar 55 23 13 5 4 994

Antillianen

 totaal 55 14 8 8 16 1119

 55-64 jaar 49 14 9 10 21 1205

 ≥ 65 jaar 71 14 6 4 6 914

Molukkers

 totaal 20 36 17 15 11 1347

 55-64 jaar 14 25 22 17 20 1492

 ≥ 65 jaar 24 43 13 14 5 1237

autochtonen

 totaal 26 24 15 12 24 1430

 55-64 jaar 20 12 17 11 40 1623

 ≥65 jaar 30 32 13 13 12 1291

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 nettomaandinkomen van uw huishouden is? Is dat: < 500 euro; tussen 500 en 700 euro; [...];  
 tussen 1900 en 2100 euro; > 2100 euro. 
b Dit is berekend door uit te gaan van klassengemiddelden. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

De gegevens in tabel 3.13 zijn vertekend doordat hierbij geen rekening is gehouden 
met de samenstelling en de omvang van de verschillende huishoudens. Zo zal een 
alleenstaande met een bepaald inkomen makkelijker rond kunnen komen dan een 
echtpaar dat hetzelfde inkomen heeft. Dit probleem wordt opgelost door het inkomen 
te standaardiseren.1 Tabel 3.10 geeft het gestandaardiseerde inkomen op jaarbasis. 
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Tabel 3.10 Inkomen op jaarbasis (gestandaardiseerd inkomen in euro’s), naar etnische groep, 
geslacht en leeftijd, 2003 (in procenten)

     Turken Marokkanen Surinamers   Antillianen Molukkers autochtonen

totale groep

< 10.000 75 91 54 60 35 30

10.000-15.000 21 9 22 11 36 32

15.000-20.000 4 0 11 11 18 13

> 20.000 0 0 13 18 11 26

< 10.000

vrouwen 84 96 59 70 39 40

mannen 68 88 47 46 30 17

55-64 jaar 73 90 46 55 29 22

≥ 65 jaar 79 90 65 72 39 35

Bron: SCP (GWAO’03)

Standaardisatie maakt de inkomenspositie van de Turken en Marokkanen eerder 
slechter dan beter (bij standaardisatie wordt de omvang van het huishouden mee-
genomen: als meerdere personen van één inkomen moeten rondkomen dan gaat 
het gestandaardiseerde inkomen omlaag) en ook de andere groepen laten een iets 
minder gunstig beeld zien. Driekwart van de Turkse en meer dan 90% van de Marok-
kaanse huishoudens heeft een gestandaardiseerd inkomen dat lager is dan 10.000 
euro per jaar. Voor de Surinamers en de Antillianen is dit (iets) meer dan de helft, 
voor de Molukkers iets meer dan een derde. Het gestandaardiseerd huishoudensin-
komen van vrouwen is lager dan dat van mannen, voor 55-64-jarigen is het hoger dan 
voor 65-plussers. 

Op basis van het gestandaardiseerde inkomen is het mogelijk om te bepalen hoe veel 
ouderen een laag inkomen hebben volgens de definitie van het cbs2 (zie tabel 3.11). 
Deze ouderen hebben een lage draagkracht wanneer zij geconfronteerd worden met 
lichamelijke beperkingen, wat hen kwetsbaar maakt (zie ook hoofdstuk 1).

Tabel 3.11 Ouderen met een laag inkomen, naar etnische groep, 2003 (in procenten)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

laag inkomen (< ¤ 9245, inkomen 
gestandaardiseerd op 2000) 67 86 31 42 22 11

Bron: SCP (GWAO’03)

Het aantal ouderen met een laag inkomen is zeer hoog onder de Turken en Marok-
kanen. Men kan het hier beter omdraaien. Slechts 33% van de Turkse ouderen en 
14% van de Marokkaanse ouderen heeft geen laag inkomen. Ook onder de andere 
groepen allochtone ouderen zijn er relatief veel personen met een laag inkomen. Bij 
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de Molukkers zijn relatief gezien de minste ouderen met een laag inkomen te vinden, 
maar dit percentage is nog altijd twee keer zo hoog als bij de autochtone ouderen.

In het onderzoek werd gevraagd of men van mening is dat het inkomen genoeg is om 
van te leven. Rond de 85% van de Turkse en Marokkaanse ouderen beantwoordt deze 
vraag ontkennend (zie tabel 3.12). Dit is dus de overgrote meerderheid van de groep. 
Bij de Surinamers, Antillianen en Molukkers liggen deze percentages lager, maar 
nog steeds is meer dan de helft van deze groepen van mening dat het inkomen te 
laag is om van te kunnen leven. Bij de autochtone ouderen vindt een kwart (22% van 
de 55-64-jarigen en 29% van de 65-plussers) dat het inkomen te laag is om van rond te 
kunnen komen.

Tabel 3.12 Oordeel over het eigen huishoudensinkomen, naar etnische groep en leeftijd, 2003 
(verticaal gepercenteerd)

Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers Antillianen Molukkers

   autoch- 
   tonen

55-64 jaar

 meer dan genoeg 1 0 2 7 2 15

 genoeg 14 13 32 37 46 63

 te weinig 50 51 50 44 45 17

 veel te weinig 35 36 16 12 7 5

≥ 65 jaar

 meer dan genoeg 2 0 1 2 2 10

 genoeg 14 16 38 36 46 60

 te weinig 52 54 43 46 49 24

 veel te weinig 31 30 19 16 4 5

Bron: SCP (GWAO’03)

Een laag inkomen betekent niet alleen dat men moeite heeft om rond te komen, maar 
ook dat er minder mogelijkheden zijn om een financiële reserve op te bouwen. Dat 
blijkt duidelijk uit de gegevens in tabel 3.13. Iets meer dan de helft van de autochtone 
ouderen heeft geld gespaard voor de oude dag. Voor alle allochtone groepen is dit 
aandeel lager. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen is een financiële reserve vrijwel 
volledig afwezig. Deze uitkomsten komen overeen met uitkomsten van het nibud 
(2004). Uit dit onderzoek (onder allochtonen van alle leeftijden) bleek dat Turkse en 
Marokkaanse huishoudens van de vier grote groepen in het algemeen het minst sparen 
en ook weinig geld reserveren voor de oude dag.
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Tabel 3.13 Ouderen die geld gespaard hebben voor de oude dag, naar etnische groep en leef-
tijd, 2003 (in procenten)

   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers
  autoch- 
  tonen

totaal 5 4 19 31 41 52

55-64 jaar 5 3 17 34 44 58

≥ 65 jaar 6 5 21 23 39 47

Bron: SCP (GWAO’03)

Samenvattend kan gezegd worden dat het inkomen van allochtone ouderen beduidend 
lager is dan dat van autochtone ouderen, met name onder de Turkse en de Marok-
kaanse ouderen. De oorzaken hiervoor zijn reeds in de inleiding van deze paragraaf 
genoemd:
– Binnen allochtone huishoudens moeten meer personen van één inkomen rond-

komen.
– Deze huishoudens kennen een minder gunstige arbeidsmarktpositie (meer werk-

loosheid, banen die minder betalen).
– Ook hebben ze een lager (of ontbrekend) aanvullend pensioen en een onvolledige 

aow-opbouw.

3.5  Ontwikkelingen in de tijd 

Op basis van een ander onderzoek dat periodiek wordt uitgevoerd, de survey Sociale 
Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (spva) is het mogelijk om enige ont-
wikkelingen in de tijd weer te geven. Binnen de spva worden niet specifiek alloch-
tone ouderen bevraagd, maar zij maken wel deel uit van de onderzoeksgroep. Hun 
aantallen zijn, zeker bij de eerste jaargangen van de spva, gering, zodat niet iedere 
gewenste uitsplitsing naar leeftijd is te maken.

 
Figuur 3.3 geeft de maatschappelijke positie van 50-64-jarigen weer voor de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groepen (over de Molukkers zijn geen 
gegevens in de spva beschikbaar). Opvallend bij de Turkse mannen is dat het aandeel 
werklozen tussen 1991 en 2002 is gedaald. Dit gaat evenwel niet constant gepaard 
met een stijging van het aantal werkenden: in 1991 waren er relatief gezien meer wer-
kenden onder de Turken dan in 2002. Deze personen hebben zich dus waarschijnlijk 
gespreid over andere categorieën: het aandeel personen dat een pensioen heeft stijgt 
wel over de jaren heen. Hetzelfde geldt voor de Marokkaanse mannen: bij hen zien 
we ook een stijging van het aandeel mannen dat in het huishouden werkzaam is.

Bij de Surinaamse ouderen is het patroon duidelijker: het aandeel werklozen in 
deze groep is gedaald en het aandeel werkenden is gegroeid. Hetzelfde geldt voor de 
Antilliaanse mannen. Bij deze laatsten zien we ook een stijging in het aandeel dat 
met pensioen is.
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Bij de Turkse vrouwen zijn weinig duidelijke ontwikkelingen zichtbaar. Bij de Antilli-
aanse vrouwen is er een lichte daling in het aandeel dat in het huishouden werkzaam is. 

Het patroon van de Surinaamse vrouwen lijkt op dat van de mannen: een daling 
van het aandeel werklozen en een stijging van het aandeel werkenden. Bij de Antil-
liaanse vrouwen is er ook een stijging in het aandeel werkenden, maar geen daling in 
het aandeel werklozen, wel van het aandeel dat in het huishouden werkzaam is.

Wat opleidingsniveau betreft (figuur 3.4) kan gezegd worden dat er bij de Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse ouderen sprake is van een stijging in het opleidingsni-
veau. Bij de Turkse ouderen is dit zichtbaar in de stijging van het aandeel dat op lbo-
niveau of hoger is opgeleid. Bij de Marokkanen is dit zichtbaar in een daling in het 
aandeel dat geen opleiding heeft genoten en van een stijging in het aandeel personen 
dat een basisopleiding of hoger heeft gehad. Bij de Surinaamse ouderen is de stijging 
in het opleidingsniveau met name zichtbaar in een daling van het aandeel dat geen 
opleiding heeft genoten en een stijging van het aandeel dat op mbo niveau of hoger is 
opgeleid. Bij de Antillianen zijn er veel fluctuaties over de jaren heen, maar toch lijkt 
er sprake te zijn van een stijging van het algemene opleidingsniveau.

Wat de maatschappelijke positie betreft lijken er weinig duidelijke trends zichtbaar 
te zijn bij de Turkse en Marokkaanse ouderen, in ieder geval geen trends die wijzen 
op een duidelijke verbetering van de maatschappelijke positie. Bij de Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen is dit wel het geval: het aandeel werkenden stijgt en het aandeel 
werklozen daalt. 

Wat het opleidingsniveau betreft zijn de trends duidelijker: er is sprake van een 
lichte stijging in het opleidingsniveau voor alle groepen. Deze trend zal zich waar-
schijnlijk ook in de toekomst voortzetten. Dit komt door de instroom van ‘nieuwe’ 
allochtone 55-plussers met een hoger opleidingsniveau.
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Figuur 3.3 Maatschappelijke positie van 50-64-jarigen, naar etnische groep en geslacht,
 1991-2002 (verticaal gepercenteerd)

Bron: ISEO (SPVA’91-’94); ISEO/SCP (SPVA’98-02)
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Figuur 3.4 Hoogst behaalde diploma van 55-69-jarigen, naar etnische groep, 1991-2002
 (verticaal gepercenteerd)

Bron: ISEO (SPVA’91-’94); ISEO/SCP (SPVA’98-’02)
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3.6  Samenvatting

Migratiegeschiedenis
Aan de hand van opleiding en arbeidsmarktpositie is het mogelijk de geschiedenis 
van de verschillende groepen in Nederland verder te beschrijven. Dit gaat het makke-
lijkst voor de Turkse en Marokkaanse ouderen. 

De Turkse en Marokkaanse mannen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen zijn hier ook vrijwel allemaal aan 
het werk gegaan, in beroepen op veelal lager of elementair niveau. Toen deze mannen 
hier aankwamen waren ze veelal laag (Turken) of niet (Marokkanen) geschoold. Zij 
volgden hier ook geen opleiding. Dit is niet vreemd omdat ze kwamen om te werken en 
omdat er indertijd absoluut geen aandacht was voor opleiding van de migranten. Deze 
zouden immers na enige tijd toch weer weggaan. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
zijn veel Turkse en Marokkaanse mannen ontslagen wegens de economische teruggang. 
Ook hebben veel Turkse en Marokkaanse mannen het arbeidsproces verlaten omdat ze 
arbeidsongeschikt werden. Veel Turkse en Marokkaanse mannen zijn dan ook al langere 
tijd werkloos, of zijn voor de pensioengerechtigde leeftijd werkloos geweest. Slechts een 
klein gedeelte van de 55-64-jarige Turkse en Marokkaanse mannen heeft betaald werk. 
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De Turkse en Marokkaanse vrouwen die hun mannen zijn gevolgd hadden eveneens een 
lage opleiding of geen opleiding in het land van herkomst genoten. Ook in Nederland 
volgden zij geen opleiding. Een gedeelte van de Turkse oudere vrouwen heeft gewerkt in 
Nederland, van de Marokkaanse vrouwen slechts een enkeling. 

De geschiedenis van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen in Nederland is 
minder makkelijk samen te vatten; de redenen waarvoor men naar Nederland was 
gekomen liepen immers nogal uiteen (zie hoofdstuk 2). Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen zijn over het algemeen hoger opgeleid dan de Turkse en Marokkaanse 
ouderen. Met name de Surinaamse en Antilliaanse mannen hebben vaak in Neder-
land een opleiding gevolgd. Voor de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen geldt dit 
minder vaak, maar zij kwamen dan ook minder vaak naar Nederland voor een studie 
en vaker met andere motieven, zoals gezondheid en de kinderen in Nederland. Veel 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben nooit in Nederland gewerkt. Hetzelfde 
geldt vreemd genoeg voor de Antilliaanse mannen. Wellicht betreft het hier juist de 
oudere mannen die recent naar Nederland zijn gekomen. Over het algemeen hebben 
de Surinaamse en Antilliaanse ouderen in beroepen gewerkt met een hoger beroeps-
niveau dan dat van de Turkse en de Marokkaanse ouderen. 

De Molukse ouderen hebben van alle allochtone groepen het vaakst een opleiding in 
Nederland gevolgd, omdat de meesten van hen al op zeer jonge leeftijd naar Neder-
land zijn gekomen. Hun opleidingsniveau is dan ook hoger dan dat van de Turken en 
Marokkanen; hetzelfde geldt voor het beroepsniveau. 

Potentieel kwetsbare groepen
In de inleiding (H1) werd gesproken over inkomen als hulpbron bij het omgaan met 
beperkingen. Wat inkomen betreft zijn alle allochtone groepen minder goed af dan 
de autochtone ouderen. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder een grotere 
huishoudensomvang, een minder goede positie op de arbeidsmarkt, slechts één 
inkomen per huishouden, een grotere werkloosheid en een onvolledige aow. De 
Turkse en Marokkaanse ouderen zijn verreweg het slechtst af: ze hebben het laagste 
inkomen en hebben het minste geld gereserveerd voor de oude dag. 
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Noten

1 Voor standaardisatie is gebruikgemaakt van de volgende formule (Pommer et al. 2003: 
32-33):

 E = (V + 0,75 * c * k)
½

 E = equivalentiefactor; het huishoudensinkomen wordt door deze factor gedeeld om tot 
het gestandaardiseerde inkomen te komen.

 V = het aantal volwassenen in het huishouden (≥ 18 jaar).
 c = 1,15 als het jongste inwonende kind tussen de 12 en 17 jaar oud is of als het jongste 

kind tussen de 0 en 5 jaar oud is en de ouders tweeverdieners zijn (deze laatste situatie 
kwam niet voor) en 1,00 in alle overige gevallen.

 k = het aantal kinderen (< 18 jaar).
2  Hierbij werd het gestandaardiseerde jaarinkomen teruggebracht tot het inkomen van 

2000. De lage inkomensgrens van dat jaar is 9245 euro per jaar. 
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4  Sociaal netwerk en verwachte steun

Alice de Boer en Roelof Schellingerhout

4.1  Inleiding

Het sociale netwerk is om meerdere redenen van belang binnen een rapport over 
gezondheid, welzijn en gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen. In de eerste 
plaats hangt het sociale netwerk samen met gezondheidsproblemen. Zo zijn gehuwden 
gezonder dan alleenstaanden (Ruwaard en Kramers 1997). Het belang van het sociale 
netwerk ligt in de tweede plaats in de steun die ouderen vanuit dit netwerk krijgen (De 
Klerk 2004).

Over het sociale netwerk van allochtone ouderen, en met name van Turkse en 
Marokkaanse ouderen, worden veel veronderstellingen gemaakt. Zo zouden de net-
werken van Turken en Marokkanen op de familie gericht zijn. Ook wordt gezegd dat 
deze ouderen van hun kinderen verwachten dat zij altijd klaar staan om informele hulp 
te verlenen. Tegen deze achtergrond zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
– In hoeverre verschillen (allochtone en autochtone) ouderen in hun sociale netwerk?
– Van wie uit het sociale netwerk verwachten ouderen steun te krijgen? 
Bij de beschrijving van het sociale netwerk wordt als het ware een pad van binnen 
naar buiten gevolgd, gezien vanuit de oudere zelf. Eerst wordt het aanwezig zijn van 
een (eventuele) partner, kinderen en kleinkinderen beschreven (§ 4.2), daarna sociale 
contacten met verdere familie en vrienden (§ 4.3) en ten slotte lokale bezigheden in 
de vrije tijd, zoals bezoeken aan buurthuis, kerk of moskee (§ 4.4). In paragraaf 4.5 
wordt het voorkomen van verschillende typen netwerken beschreven op basis van 
deze netwerkkenmerken. In paragraaf 4.6 staat de verwachte steun centraal. Belang-
rijke vraag hierbij is of er ouderen zijn die vermoeden dat zij bij specifieke problemen 
geen steun vanuit hun sociale netwerk krijgen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een samenvatting in paragraaf 4.7.

4.2  Huishoudenssamenstelling en uitwonende (klein)kinderen 

In hoofdstuk 2 is over de huishoudenssamenstelling van allochtone en autochtone 
ouderen al enige informatie gegeven. Er is bijvoorbeeld beschreven dat Turkse en 
Marokkaanse ouderen vaak inwonende kinderen hebben en dat Surinaamse en Antil-
liaanse ouderen relatief vaak alleenstaand zijn, of ouder zijn in een éénoudergezin. In 
deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan en wordt ook het gezin van ouderen in 
brede zin beschreven, dus ook of men uitwonende kinderen en kleinkinderen heeft.
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Huishoudens van autochtonen en die van Surinamers en Antillianen zijn het kleinst 
(tabel 4.1). Marokkanen hebben de grootste huishoudens, met gemiddeld bijna vier 
personen in een huishouden. Turken en Molukkers zitten tussen deze twee uitersten 
in. Opvallend is dat mannen over het algemeen deel uitmaken van grotere huishoudens 
dan vrouwen. Voor een deel zal dit samenhangen met de hogere levensverwachting 
van vrouwen: zij overleven hun partner vaker dan andersom.

Tabel 4.1 Aantal personen in het huishouden bij 55-plussers naar etnische groep, geslacht en 
leeftijd, 2003 (gemiddelden)

    Turken Marokkanen   Surinamers   Antillianen Molukkers autochtonen

totaal 2,8 3,6 1,8 1,8 2,4 1,6

vrouwen 2,7 2,9 1,7 1,7 2,2 1,5

mannen 3,0 4,0 1,9 2,1 2,6 1,8

55-64 jaar 2,9 3,9 1,9 1,9 2,6 1,8

≥ 65 jaar 2,9 3,9 1,9 1,9 2,6 1,8

Bron: SCP (GWAO’03)

Het aandeel alleenwonende ouderen is het kleinst bij Turken, Marokkanen en Moluk-
kers en het grootst bij Surinamers, Antillianen en autochtonen (tabel 4.2). Vrouwen 
zijn over het algemeen vaker alleenstaand dan mannen. Meer dan de helft van de 
Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen is alleenstaand. Vanuit het oog-
punt van kwetsbaarheid is dit een belangrijk gegeven. Alleenstaanden zijn extra 
kwetsbaar als zij zelfzorgproblemen krijgen.

Tabel 4.2 Huishoudensvorm bij 55-plussers naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 2003  
(in procenten)

Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

woont alleen

 totaal 11 10 47 49 21 43

 vrouwen 16 17 53 59 31 56

 mannen 6 7 39 35 12 27

 55-64 jaar 8 10 40 45 20 32

 ≥ 65 jaar 16 10 59 59 22 51

deelt huishouden 
met partner

 totaal 83 86 40 35 68 55

 vrouwen 70 73 31 18 51 40

 mannen 92 92 52 59 84 72

 55-64 jaar 86 86 45 39 72 66

 ≥ 65 jaar 74 85 34 26 65 46

Bron: SCP (GWAO’03)



55Sociaal netwerk en verwachte steun

Als er een partner in het huishouden aanwezig is, kan er sprake zijn van een fors leef-
tijdsverschil tussen man en vrouw. Informatie hierover is om meerdere redenen van 
belang. In de eerste plaats is een partner de eerste persoon op wie een oudere kan 
terugvallen als gezondheidsproblemen zich voordoen. Een jongere partner betekent 
meestal dat hij of zij gezonder is en dus goed hulp kan bieden. In de tweede plaats 
betekent een groot leeftijdsverschil dat de jongste partner de oudste partner meestal 
zal overleven. Deze blijft dus, wellicht gedurende langere tijd, alleen achter en is dan 
aangewezen op de hulp van anderen dan de partner. In de derde plaats is het hebben 
van een jongere partner, met name een jongere vrouw, van invloed op de omvang van 
het huishouden. Bij een jongere vrouw is immers de kans op nog thuiswonende kin-
deren relatief groot.

70% van de Marokkaanse mannen is minstens 6 jaar ouder dan hun vrouw, bij 30% is 
het leeftijdsverschil minstens 11 jaar (tabel 4.3). Iets minder dan de helft van de Turkse 
mannen (47%) woont samen met een vrouw die van ongeveer dezelfde leeftijd is. Ruim 
een derde van de Turkse mannen is 6 tot 10 jaar ouder dan hun vrouw. Een meerderheid 
van de autochtone, Surinaamse, Antilliaanse en Molukse mannen heeft een vrouw van 
ongeveer gelijke leeftijd. 

Tabel 4.3 Leeftijdsverschil tussen man en vrouw bij 55-plussers, naar etnische groep  
(selectie op mannen met partner), 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

man > 5 jaar jonger dan vrouw 2 0 0 3 3 2

man en vrouw ongeveer even ouda 47 31 66 56 57 71

man 6-10 jaar ouder dan vrouw 35 40 22 17 21 16

man 11-20 jaar ouder dan vrouw 12 22 6 19 11 9

man > 20 jaar ouder dan vrouw 3 8 6 6 8 2

a Maximaal 5 jaar verschil in leeftijd. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

De gegevens uit tabel 4.3 wijzen erop dat er in de toekomst vele Turken en Marokkanen 
zonder partner zijn (tenzij zij opnieuw trouwen). De alleenstaanden zijn een potentieel 
zeer kwetsbare groep, omdat velen van hen het Nederlands niet of zeer slecht spreken 
(zie hoofdstuk 3) en voor contacten met autochtonen dus aangewezen zullen zijn op 
anderen dan de partner. In hoofdstukken 6, 7 en 8 zal blijken dat vooral de Turkse en 
Marokkaanse vrouwen een kwetsbare groep vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
gezondheid (zie hoofdstuk 6).

In veel gevallen zullen Marokkaanse en Turkse vrouwen terugvallen op hun kinderen. 
Van belang is hoeveel kinderen men heeft, wat de leeftijd is van deze kinderen (aan 
jonge kinderen moet men eerder zelf hulp verlenen dan andersom) en of de kinderen 
in de buurt wonen of zelfs inwonen (hulp wordt eerder verleend door personen die 
dichtbij de hulpbehoevende wonen) (Timmermans et al. 2001).
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Het aandeel ouderen met kinderen is het hoogst onder Turken en Marokkanen en 
het laagst onder autochtonen (tabel 4.4). Autochtonen hebben ook het minst vaak 
inwonende kinderen. Dit ligt anders bij Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen; 
een groot deel van hen woont samen met hun kinderen. Het betreft hier relatief vaak 
kinderen ouder dan 18 jaar. Bij 42% van Molukkers tussen de 55 en 64 jaar wonen 
volwassen kinderen in hetzelfde huis; dit geldt ook voor vele Marokkanen (45%) van 
dezelfde leeftijd. Bij 65-plussers uit beide groepen liggen deze percentages veel lager; 
dit duidt erop dat de kans op hulp van inwonende kinderen kleiner wordt naarmate 
men ouder wordt.

Het inwonen van kinderen jonger dan 18 jaar komt relatief vaak voor bij Turken 
en Molukkers maar het meest bij Marokkanen. Het hoge aandeel ouderen met jonge 
inwonende kinderen kan samenhangen met de relatief jeugdige leeftijd van de 
vrouw (zie tabel 4.3). Ook kunnen er financiële redenen zijn om samen te wonen met 
kinderen. Een laatste mogelijkheid is dat het inwonen van kinderen verbonden is 
met traditionele familiewaarden en met een zorgcultuur waarbij kinderen voor hun 
ouders zorgen (zie Yerden 2000, 2003). 

Tabel 4.4 Aanwezigheid en leeftijd van kinderen bij 55-plussers, naar etnische groep en  
leeftijd, 2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

55-64 jaar

heeft kinderen 99 100 93 91 87 81

heeft inwonende kinderen 46 68 24 25 46 7

heeft inwonende kinderen < 18 jaar 15 49 6 4 9 2

heeft inwonende kinderen ≥ 18 jaar 35 45 21 20 42 5

≥ 65 jaar

heeft kinderen 99 100 90 86 92 85

heeft inwonende kinderen 30 35 9 19 27 4

heeft inwonende kinderen < 18 jaar 9 19 1 0 2 1

heeft inwonende kinderen ≥ 18 jaar 23 22 8 19 25 4

Bron: SCP (GWAO’03)

Uit de cijfers van tabel 4.4 is niet te concluderen wie bij wie inwoont. Kinderen 
kunnen bij hun ouders inwonen maar ouders kunnen ook bij hun kinderen inwonen. 
Dit laatste kan samenhangen met de hulp die zij ontvangen. Dit is vermoedelijk het 
geval bij Turken, Marokkanen en Molukkers; zij kunnen behalve op de hulp van de 
partner ook makkelijk op de hulp van inwonende volwassen kinderen terugvallen. 
Voor Surinamers, Antillianen en met name autochtonen geldt dit waarschijnlijk veel 
minder. Zij zullen wellicht gebruikmaken van de hulp van niet-inwonende kinderen 
die in de buurt wonen. Of deze veronderstellingen juist zijn zal worden onderzocht in 
hoofdstuk 8.
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Marokkanen hebben gemiddeld vijf kinderen in Nederland (tabel 4.5). Bij Turken 
en Molukkers ligt dit gemiddelde wat lager, op bijna 4. De Turkse kinderen wonen 
relatief vaak in de buurt van hun ouders: van de 4 kinderen hebben 2,5 een woning 
op maximaal 30 minuten reisafstand. Opvallend is dat autochtonen ook relatief vaak 
kinderen in de buurt hebben wonen. Dit doet vermoeden dat het voor autochtone 
en Turkse ouderen waarschijnlijk makkelijker is om een beroep te doen op de hulp 
van uitwonende kinderen dan voor andere ouderen. Of dit het geval is zal duidelijk 
worden in hoofdstuk 8, waar het ontvangen van informele hulp centraal staat. Bij 
Marokkanen is de verhouding wat minder gunstig: van de vijf kinderen die in Neder-
land verblijven wonen er slechts twee dichtbij.

Of de korte afstand tot kinderen een bewuste keus is, is onduidelijk. Uit onder-
zoek is wel bekend dat Turken en Marokkanen graag kinderen in de buurt hebben 
wonen, juist vanwege de zorg die men verwacht te krijgen (Moerbeek en Biidu 2001).

Tabel 4.5 Afstand tot kinderen bij 55-plussers naar etnische groep, 2003 (verticaal  
gepercenteerd en gemiddeld aantal kinderen op alle ouderen)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

geen in- of uitwonende kinderen of 
kinderen wonen in het  
buitenland 4 6 12 15 10 18

 een kind 5 4 9 17 10 16

 twee kinderen 11 6 17 29 21 34

 drie of meer kinderen 80 84 62 40 59 32

 gemiddeld aantal kinderen 3,9 5,2 3,4 2,5 3,7 2,0

geen uitwonende kinderen op  
< 30 minuten reistijd 18 41 31 39 34 34

 een kind 17 10 21 25 16 26

 twee kinderen 16 7 18 17 18 28

 drie of meer kinderen 49 42 31 19 32 13

 gemiddeld aantal kinderen 2,4 2,2 1,8 1,3 2,0 1,2

Bron: SCP (GWAO’03)

Turken, Marokkanen en Surinamers hebben vaker kleinkinderen dan Antillianen, 
Molukkers en autochtonen (tabel 4.6). Het gemiddeld aantal kleinkinderen bij 
Turken, Marokkanen en Surinamers schommelt rond de 8. Antillianen en Molukkers 
hebben 7 kleinkinderen en autochtonen 4.



58 Sociaal netwerk en verwachte steun

Tabel 4.6 Aantal kleinkinderen dat 55-plussers hebben naar etnische groep, 2003 (% dat  
aangeeft kleinkinderen te hebben en gemiddeld aantal kleinkinderen op alle  
ouderen)

   Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers Antillianen Molukkers

   autoch- 
   tonen

totaal 92 86 81 69 67 65

vrouwen 92 93 84 75 71 69

mannen 92 82 77 61 64 60

55-64 jaar 91 85 77 66 50 51

≥ 65 jaar 94 88 86 77 82 75

gemiddeld aantal 
kleinkinderen 7,9 8,4 8,0 6,9 6,8 4,1

Bron: SCP (GWAO’03)

Gezien het aantal kinderen dat op korte reisafstand van hun ouders woont (tabel 4.5) 
is het waarschijnlijk dat bij Turken, Marokkanen en Surinamers ook veel kleinkin-
deren in de buurt zullen wonen. Gezien het grote aantal volwassen inwonende kin-
deren bij Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen (tabel 4.4) is het zelfs mogelijk 
dat ze samenwonen met hun kleinkinderen. We spreken dan van een driegeneratie-
huishouden. In de praktijk blijken deze huishoudens echter niet vaak voor te komen. 
Bij autochtonen zijn ze vrijwel afwezig; bij de Marokkanen, Surinamers, Antillianen 
en Molukkers ligt het percentage rond de 1 à 2 %. Turken rapporteren het meest fre-
quent dat zij deel uitmaken van een driegeneratiehuishouden (5%).

Samenvattend: de huishoudens van Marokkanen zijn het grootst (3,6 personen), 
gevolgd door die van Turken en Molukkers; de huishoudens van autochtonen zijn het 
kleinst (1,6 personen). Dit verschil hangt niet alleen samen met het feit dat Marok-
kanen en Turken vaker samenwonen met een partner, maar ook met het feit dat ze 
vaker met kinderen samenwonen. Dit komt ook doordat deze ouderen vaak jongere 
kinderen hebben. Als het totaal aantal kinderen dat een oudere heeft wordt vergele-
ken met het aantal kinderen dat op maximaal 30 minuten reisafstand woont, wonen 
Turken en autochtonen het meest frequent in de buurt van hun kinderen. Bij Marok-
kanen is deze verhouding minder gunstig: van de vijf kinderen wonen er gemiddeld 
slechts twee dichtbij.

4.3 Intensiteit van contacten met niet-inwonende familie en vrienden

Het tweede aspect van het sociale netwerk gaat over de frequentie van de sociale con-
tacten tussen ouderen en uitwonende familie en vrienden.1 Contact is hierbij breed 
gedefinieerd, met inbegrip van bezoeken over en weer, telefoneren, schrijven en 
mailen. 

Alle ouderen hebben vrij intensieve contacten met hun uitwonende kinderen: 
tussen de 81% (Surinamers) en de 87% (Turken) treft of spreekt elkaar minstens één 
keer per week (tabel 4.7). Ongeveer 40% van de Surinamers, Antillianen en Molukkers 
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heeft zelfs iedere dag contact. Wat de inhoud van het contact is, of het bijvoorbeeld 
voor de gezelligheid is of voor onderlinge hulp, is onbekend. De verwachting is wel dat 
het contact met kinderen bij Surinamers en Antillianen, meer dan bij Molukkers, zal 
samenhangen met informele hulp. Dit komt doordat twee derde van de Molukkers een 
partner heeft (tabel 4.2) en daar dus in eerste instantie een beroep op zal doen. Suri-
namers en Antillianen zijn veel vaker alleenstaand (slechts de helft woont samen met 
een partner); zij zullen voor informele hulp daardoor eerder (en uitsluitend) op hun 
kinderen terugvallen. Of deze voorstelling van zaken klopt zal blijken in hoofdstuk 8.

De veelvuldige contacten tussen Surinaamse en Antilliaanse ouders en hun kinderen 
zijn ook terug te vinden in een studie van Den Brok en Eersteling (1994). Hieruit 
blijkt dat vooral de recent geëmigreerde Hindoestaanse Surinamers en Antillianen 
zich sterk op hun kinderen richten omdat zij nog weinig andere contacten hebben. 
De creoolse Surinamers zijn vaak al langer in Nederland en hebben een groter soci-
aal netwerk.

Turken en ook Marokkanen hebben heel frequent contact met hun aangetrouwde 
kinderen en kleinkinderen: ongeveer 80% heeft minimaal wekelijks contact. Ze ont-
moeten of spreken hun ooms, tantes, broers of zussen niet zo vaak. Dit geldt ook voor 
autochtonen. Oorzaak is mogelijk de geografische afstand tot familieleden. Autochto-
nen lijken deze lage frequentie te compenseren door vaker contact te onderhouden met 
vrienden of kennissen (zie tabel 4.8). Zeker bij Turken is dit veel minder het geval. Of 
dit allochtone dan wel autochtone vrienden zijn is hier niet onderzocht. Dit onderwerp 
komt in hoofdstuk 5 ter sprake, als het specifiek gaat om sociaal-culturele integratie. 
Turken en Marokkanen zijn al met al vermoedelijk sterk georiënteerd op contact met 
familieleden in de buurt. In paragraaf 4.5 zal blijken dat dit klopt: het netwerk van vele 
ouderen uit deze etnische groepen kan als een familienetwerk worden getypeerd.

Het contact tussen oudere Surinamers en hun kinderen is zoals gezegd vrij intensief. 
Het contact met kleinkinderen en aangetrouwde kinderen blijft hierbij echter achter. 
Ook zien of spreken ze hun ooms, tantes, broers of zussen niet vaker dan gemid-
deld. Tevens melden deze ouderen minder vaak dat ze vrienden hebben (79%). De 
bevindingen suggereren al met al dat de meerderheid van de Surinamers, en zeker de 
alleenstaanden onder hen, sterk georiënteerd zijn op hun kinderen. Hetzelfde geldt 
voor Antillianen, ook zij hebben frequent contact met hun kinderen. Toch hebben 
Antillianen ook geregeld contact met kleinkinderen, ooms, tantes, broers of zussen; 
45% ontmoet elkaar minstens wekelijks of heeft anderszins contact.

Molukkers hebben vrij geregeld contact met ooms, tantes, broers en zussen; bijna de 
helft treft of spreekt elkaar iedere dag (dit is 8% bij de autochtonen). Tevens ontmoeten 
zij hun kleinkinderen regelmatig, die dikwijls in de buurt zullen wonen (tabel 4.5). 
Daarnaast onderhouden ze veelvuldig contact met vrienden en kennissen (tabel 4.8). 
Als we de bevindingen van contacten bij Molukkers op een rij zetten, komt deze glo-
baal overeen met de beschrijving van een Molukkerwijk met veel frequente contacten 
in de directe omgeving (zie Reawaruw en Verlaan 2003).
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Autochtonen vallen op wat betreft hun contacten in de vriendenkring: 60% ziet of 
spreekt vrienden of kennissen minstens eens per week. De contactfrequentie met 
verwanten ligt op een wat lager niveau vergeleken met andere ouderen. Uitzondering 
zijn de kinderen met wie zij, ondanks een relatief laag kindertal (tabel 4.5), geregeld 
contact hebben. 

Ouderen die geen verwanten hebben om op terug te vallen, zou men als kwetsbaar 
kunnen typeren. Over alle ouderen gerekend is het aandeel Marokkanen dat geen 
contact heeft met familieleden, dat wil zeggen enkele keren per jaar of minder, 
relatief groot (11%, zie onderste regel tabel 4.8). Dit heeft mogelijk te maken met de 
gezinshereniging die bij Marokkanen minder ver gevorderd is dan bij Turken (zie 
hoofdstuk 2). Bij ouderen uit andere etnische groepen ligt het aandeel zonder con-
tact met verwanten op 8% of lager. 

Tabel 4.7 Contactfrequentie met uitwonende familie van 55-plussers, naar etnische groep, 
2003 (in procenten)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

  Antil- 
  lianen

  Moluk- 
  kers

  autoch- 
  tonen

kinderena

 enkele keren per jaar of minder 4 6 7 4 3 3

 minstens een keer per maand 9 12 12 11 15 13

 minstens een keer per week 61 58 43 41 38 59

 iedere dag 26 24 38 43 44 26

kleinkinderena

 enkele keren per jaar of minder 5 6 11 6 4 11

 minstens een keer per maand 11 14 19 15 21 24

 minstens een keer per week 63 66 50 43 39 48

 iedere dag 21 14 21 36 36 16

schoondochter of schoonzoona

 enkele keren per jaar of minder 8 9 12 11 5 11

 minstens een keer per maand 13 19 24 21 25 27

 minstens een keer per week 63 60 50 51 39 55

 iedere dag 16 13 13 16 31 8

oom/tante/broer/zusa

 enkele keren per jaar of minder 43 24 34 27 24 35

 minstens een keer per maand 35 47 29 27 29 32

 minstens een keer per week 19 28 31 34 33 30

 iedere dag 3 1 6 11 14 3

% geen contact met familieb 6 11 8 8 5 8

a Selectie op respondenten met betreffende familieleden. 
b Uitwonende (klein)kinderen, aangetrouwde kinderen of ooms, tantes, broers of zussen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel 4.8 Hebben van contact en contactfrequentie met vrienden of kennissen bij 55-plussers 
naar etnische groep, 2003 (in procenten)

   Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers

Antil- 
lianen

  Moluk- 
  kers

  autoch- 
  tonen

totaal 92 92 79 84 94 88

enkele keren per jaar of minder 23 11 23 20 17 16

minstens een keer per maand 41 49 23 26 24 24

minstens een keer per week 30 27 36 38 39 44

iedere dag 6 14 17 17 20 16

Bron: SCP (GWAO’03)

De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens lijken erop te duiden dat vele Molukkers 
sociaal actief zijn: ze hebben heel regelmatig contacten met familieleden en vrienden. 
Dit heeft vrijwel zeker te maken met het gegeven dat veel Molukse ouderen in Moluk-
kerwijken wonen. Marokkanen en Turken hebben vrij geregeld contact met verschil-
lende familieleden, Surinamers en Antillianen vooral met hun kinderen. Turken zijn 
minder gericht op contact met vrienden en kennissen. Autochtonen hebben regelmatig 
contact met hun kinderen, dit ondanks het feit dat ze relatief weinig kinderen hebben. 
Ze zien of spreken hun vrienden en kennissen vrij vaak. Een op de tien Marokkanen 
heeft zelden of nooit contact met familieleden en kan daar dus ook niet op terugvallen.

4.4  Lokale bezigheden in de vrije tijd

Uit de gegevens van paragraaf 4.3 bleek dat Marokkanen en Turken vooral georiënteerd 
zijn op familieleden, Surinamers en Antillianen met name op hun kinderen en dat 
Molukkers ook buiten de kring van verwanten actief zijn. Dit zou kunnen betekenen 
dat Molukse ouderen meer dan andere ouderen lokale activiteiten ontplooien en bij-
voorbeeld vaker lid zijn van een vereniging of een bezoek brengen aan een buurthuis, 
moskee of kerk. In deze paragraaf zal worden bekeken of deze voorstelling van zaken 
klopt. Informatie over lokale bezigheden van autochtonen en allochtonen biedt tevens 
aanknopingspunten voor voorlichting. Immers, voorlichting over bijvoorbeeld de 
thuiszorg (zie hoofdstuk 8) is nu eenmaal eenvoudiger als aangesloten kan worden bij 
bestaande sociale contacten van ouderen. Het is daarom zaak de bezigheden aan nader 
onderzoek te onderwerpen. Dat is ook nodig als stap naar paragraaf 4.5, waarin een 
inventarisatie wordt gemaakt van typen netwerken. 

Lidmaatschap verenigingen
Een belangrijke ‘vindplaats’ van Molukkers is de vereniging: driekwart van de 
Molukkers is hiervan lid, net zo veel mannen als vrouwen (tabel 4.9). Bij Turken zijn 
mannen veel vaker lid dan vrouwen. Marokkanen zijn bijna nooit verenigingslid 
(5%). Bij Turken, Marokkanen en Molukkers gaat het in driekwart van de gevallen 
om een vereniging die specifiek bedoeld is voor hun eigen etnische groep. 



62 Sociaal netwerk en verwachte steun

Tabel 4.9 Lidmaatschap van verenigingen, clubs of organisatiesa bij 55-plussers, naar  
etnische groep, 2003 (in procenten) 

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

   autoch- 
   tonen

totaal 20 5 34 28 75 48

vrouwen 9 1 36 22 77 40

mannen 29 7 32 37 74 57

55-64 jaar 21 5 31 27 74 49

≥ 65 jaar 17 4 40 29 77 47

lid van een vereniging voor 
etnische groepb 79 77 71 39 79 –

a Zie tabel 4.10 voor het type vereniging waarvan men lid is. 
b Hier gaat het uitsluitend om ouderen met een verenigingslidmaatschap. Aan Marokkanen is bijvoorbeeld de  
 volgende vraag voorgelegd: Zijn er veel, weinig of bijna geen Marokkaanse mensen lid van deze vereniging?  
-  : Deze vraag is niet voorgelegd aan autochtonen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Driekwart van de T urken en Molukkers is lid van een belangenvereniging; dit is vaak een 
godsdienstige organisatie (tabel 4.10). Surinamers zijn ook vaak lid van zo’n organisatie, 
maar minder vaak dan Turken en Molukkers. Verder is twee derde van de Surinamers 
actief in een gezelligheidsvereniging. Bij Antillianen zijn deze verenigingen nog popu-
lairder, met name sport- en hobbyverenigingen. Beide verenigingen worden ook vaak 
genoemd door autochtonen: 91% van hen is lid van een gezelligheidsvereniging.

De verenigingsdeelname bij Molukkers is vermoedelijk gericht op de eigen etnische 
groep. De Molukse gemeenschap is namelijk erg hecht en heeft een eigen kerkelijk 
leven, een eigen wijkraad en allerlei verenigingen (Reawaruw en Verlaan 2003). Het 
zangkoor of de vrouwenvereniging zijn hiervan voorbeelden (Robinson et al. 1992).
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Tabel 4.10 Lidmaatschap van verenigingen, clubs en organisaties bij 55-plussers, naar  
etnische groep (selectie op personen met een lidmaatschapa), 2003 (in procenten)

  Turken Surinamers Antillianen Molukkers
  autoch- 
  tonen

godsdienstige organisatie 71 37 15 65 4

vakbond 7 4 6 10 9

politieke organisatie of politieke partij 2 0 1 6 4

zang-, muziek- of toneelvereniging 2 10 11 21 9

vrouwenvereniging of vrouwenbond 3 8 10 17 2

sportvereniging 0 20 33 16 45

hobbyvereniging 8 24 29 11 36

andere vereniging of organisatie 8 9 13 2 13

belangenverenigingb 73 40 19 71 16

gezelligheidsverenigingc 25 63 87 53 91

a  Marokkanen blijven buiten beschouwing omdat er maar dertien respondenten lid zijn van een vereniging. 
b  De godsdienstige organisatie, vakbond, politieke organisatie of -partij zijn als belangenverenigingen beschouwd. 
c  Dit betreft lidmaatschap van één of meer van de volgende verenigingen: zang-, muziek- of toneelvereniging,  
 vrouwenvereniging of -bond, sport-, hobby- of andere vereniging.  
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Bezoek aan buurthuis of wijkgebouw
Veel Molukkers hebben in het jaar voorafgaand aan de enquête het buurthuis of wijk-
gebouw bezocht (68%, tabel 4.11). Het betreft in dit geval waarschijnlijk de ‘stichting’, 
waar alleen Molukkers komen. Toch is ook een derde van de Marokkaanse mannen tot 
65 jaar te vinden in het buurthuis. Autochtonen en Antillianen komen hier het minst 
vaak langs (rond de 20%).

Tabel 4.11 Bezoek aan het buurthuis of wijkgebouw door 55-plussers, naar etnische groep, 
2003 (percentage dat het buurthuis minstens een keer per jaar bezoekt)

   Turken Marokkanen Surinamers  Antillianen   Molukkers autochtonen

totaal 25 27 30 19 68 21

vrouwen 22 12 31 17 68 21

mannen 27 34 28 22 69 21

55-64 jaar 27 33 33 19 70 19

≥ 65 jaar 19 12 25 20 67 22

Bron: SCP (GWAO’03)

Molukkers komen voor culturele activiteiten, feesten, voorlichting en sociale activi-
teiten (tabel 4.12). 

Marokkanen bezoeken het buurthuis om allerlei redenen; feesten en sociale 
activiteiten horen daar ook bij. Turken gaan vooral naar het buurthuis voor culturele 
activiteiten, koffieochtend, -middag of -avond en voor voorlichting. Culturele en 
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sociale activiteiten zijn de belangrijkste motieven voor Surinamers en Antillianen 
om naar het buurthuis te gaan. Autochtonen komen vooral voor sociale en andere 
activiteiten.

Tabel 4.12 Activiteiten in het buurthuis of wijkgebouw door 55-plussers, naar etnische groep 
(selectie respondenten die het buurthuis minstens een keer per jaar bezoeken), 
2003 (in procenten)

   Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

culturele activiteiten 39 30 34 45 68 10

feesten 17 23 12 25 67 2

koffieochtend, -middag  
of -avond 42 37 25 19 14 16

cursussen 8 7 5 10 3 10

voorlichting 39 23 8 21 45 10

sociale activiteiten 18 30 48 42 38 43

anders 12 12 30 11 32 33

Bron: SCP (GWAO’03)

Bezoek aan café of koffiehuis
Geheel tegen de verwachting in bezoeken Turkse en Marokkaanse mannen niet vaker 
dan anderen het koffiehuis of café (tabel 4.13). Autochtone mannen gaan hier het 
meest frequent langs (36%). Voor de Turkse en Marokkaanse mannen is de functie 
van het koffiehuis waarschijnlijk in ieder geval gedeeltelijk overgenomen door het 
buurthuis, waar men ook voor de koffie heen gaat (tabel 4.12). Wil men dus Turkse 
en Marokkaanse mannen informatie bieden over bijvoorbeeld voorzieningen in het 
Nederlandse zorgsysteem dan is een ‘combinatieaanpak’ gewenst, waarbij niet alleen 
het koffiehuis wordt bezocht, maar ook bijvoorbeeld buurthuizen en verenigingen met 
een godsdienstig karakter.
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Tabel 4.13 Bezoek van mannena van 55 jaar of ouder aan het café of koffiehuis, naar etnische 
groep, 2003 (percentage dat het koffiehuis minstens een keer per jaar bezoekt)

     Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

totaal 21 28 26 32 36

55-64 jaar 21 33 33 31 48

≥ 65 jaar 23 17 13 34 23

a Deze vraag is niet gesteld aan de Molukse ouderen.  
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten
Religie is voor veel allochtone ouderen van grote betekenis (Van Es 2000; Robinson 
et al. 1992). Het is mogelijk dat religie extra belangrijk is voor migranten omdat het 
helpt de onzekerheid te reduceren in een onzeker bestaan in een vreemd land. Ook 
wordt soms aangegeven dat religie met name op oudere leeftijd voor migranten 
belangrijk wordt omdat men dan meer tijd heeft, maar juist minder sociale contacten 
(Robinson et al. 1992).

De overgrote meerderheid van de ouderen (behalve autochtonen) zegt zich tot een 
bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of religie te rekenen (tabel 4.14). Bij de 
autochtonen is het merendeel christen (niet in tabel). De grootste groep is hierbij 
rooms-katholiek, op afstand gevolgd door Nederlands Hervormden en Gereformeerden. 
Bij de Turken en Marokkanen is het overgrote deel moslim. Bij de Antillianen vinden 
we voor het merendeel christenen. Het betreft dan met name rooms-katholieken. 
Bij de Surinamers is er de meeste spreiding in godsdienst. Dit komt omdat er ver-
schillende bevolkingsgroepen in Suriname wonen die ieder een eigen godsdienst 
hebben. Surinaamse christenen zijn rooms-katholiek of behoren tot de Evangelische 
Gemeenschap of Broedergemeenschap. De Molukkers zijn overwegend christelijk-
protestant (zie ook Polders en Veenman 2004).

Van alle ouderen zijn autochtonen het minst trouw in hun kerkbezoek (onderste 
gedeelte van tabel 4.14). Turken en Marokkanen bezoeken heel vaak de moskee, onge-
veer een derde van hen komt er iedere dag. De verwachting is dat toekomstige ouderen 
minder frequent naar gebedsdiensten zullen gaan. Onderzoek laat zien dat het aan-
deel Marokkanen en Turken van de tweede generatie dat een wekelijks bezoek aan de 
moskee brengt veel lager is dan de cijfers voor de eerste generatie van voor 1981 (Phalet 
et al. 2004). Opvallend is verder dat ongeveer een derde van de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen nooit een religieuze bijeenkomst bezoekt. Bij Antillianen en Surinamers is dit 
juist andersom: vrouwen gaan juist vaker naar religieuze vieringen. Hiermee zal bij het 
geven van voorlichting rekening moeten worden gehouden. Turkse en Marokkaanse 
mannen en Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn te benaderen via religieuze bij-
eenkomsten omdat zij daar vaak komen. Turkse en Marokkaanse vrouwen komen in de 
moskee buiten de gebedsdiensten om, onder andere voor seksespecifieke activiteiten 
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(zie tabel 4.16). Dergelijke bestaande contacten van vrouwen kunnen een eerste ingang 
zijn voor voorlichtingsactiviteiten. 

Tabel 4.14 Personen die zich tot een bepaalde godsdienst rekenen en bezoekfrequentie aan 
godsdienstige bijeenkomstena door 55-plussers, naar etnische groep en geslacht, 
2003 (in procenten)

  Turken 
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen

personen die zich tot een 
bepaalde godsdienst rekenen 98 100 90 88 99 48

iedere dag 27 34 2 2 1 1

minstens een keer per week 27 41 30 27 64 16

minstens een keer per maand 12 4 16 17 15 7

een of enkele keren per jaar 15 6 23 22 17 10

(vrijwel) nooit 19 15 30 32 4 67

 wv. mannen 10 3 38 43 3 70

 wv. vrouwen 32 37 23 24 4 64

a Kerkdienst, bezoek aan moskee, religieuze viering of gebedsdienst. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Ouderen kunnen ook voor andere activiteiten dan godsdienstige bijeenkomsten naar 
de kerk of de moskee gaan (tabel 4.15). De helft van de Turken en Molukkers bezoekt 
het bedehuis mede voor andere redenen. Antillianen komen het minst vaak voor niet-
godsdienstige bijeenkomsten (26%).

Tabel 4.15 Moskee of kerkbezoek voor een andere reden dan voor gebedsdiensten bij  
55-plussers, naar etnische groep, 2003 (in procenten)

   Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

totaal 53 42 40 26 54 34

vrouwen 44 28 42 24 60 33

mannen 60 50 38 29 48 35

55-64 jaar 54 47 42 25 57 37

≥ 65 jaar 50 30 38 28 51 31

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 4.16 geeft een overzicht van de ‘andere’ activiteiten waarvoor men de kerk 
of moskee bezoekt. Turken komen voor activiteiten die specifiek gericht zijn op 
mannen of vrouwen of voor de gezelligheid. Activiteiten specifiek voor de eigen 
sekse of godsdienstonderwijs worden vooral bezocht door Marokkanen. Surinamers 
en Antillianen komen vaak voor feesten en partijen, Surinamers ook specifiek voor 
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godsdienstonderwijs. Autochtonen, Molukkers en Antillianen gaan relatief vaak 
naar de kerk of moskee voor andere, niet nader gespecificeerde activiteiten. Het 
betreft hier vermoedelijk trouwerijen, begrafenissen en dergelijke.

Tabel 4.16 Activiteiten waarvoor 55-plussers naar de moskee of kerk gaan, naar etnische groep 
(selectie op respondenten die naar niet-gebedsdiensten gaan), 2003 (in procenten)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

activiteiten voor mannen 
of vrouwen 60 52 7 10 30 9

godsdienstonderwijsa 22 40 28 15 11 6

activiteiten voor ouderen 21 10 8 8 19 9

feesten of verjaardagen 19 7 39 27 15 19

gezelligheid 34 3 10 15 13 7

andere activiteiten 14 14 38 68 70 76

a Bijvoorbeeld koran-, bijbel-, of hindilessen.  
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Samenvattend: in hun vrije tijd zijn Turken en Marokkanen vooral religieus actief: 27% 
van de Turken en 45% van de Marokkanen bezoekt dagelijks de moskee. Toch gaat 
een derde van de Turkse en Marokkaanse vrouwen niet naar religieuze bijeenkomsten. 
Molukkers ontplooien allerlei lokale activiteiten: de meerderheid is verenigingslid, 
heeft in een jaar tijd het buurthuis of wijkgebouw (de ‘stichting’) bezocht en gaat 
wekelijks naar godsdienstige bijeenkomsten. Surinamers en Antillianen zijn vrij vaak 
lid van gezelligheidsverenigingen (hobby of sport). Religieuze bijeenkomsten worden 
vrij geregeld bezocht, maar Surinaamse en Antilliaanse mannen zijn de minst trouwe 
bezoekers. De helft van de autochtonen is verenigingslid (vooral sport) en een op de vijf 
heeft het buurthuis of wijkgebouw bezocht. Van alle ouderen zijn de autochtonen het 
minst religieus actief. Onverwacht resultaat is dat autochtone mannen het vaakst in het 
koffiehuis of café te vinden zijn (en niet de Turkse en Marokkaanse mannen).

4.5  Type sociaal netwerk

In de inleiding (H1) is de verwachting uitgesproken dat autochtone en allochtone 
ouderen uiteenlopende sociale netwerken hebben. Die netwerken kunnen verschillen in 
grootte en samenstelling (Wenger 1990, 1992). Indicatoren hiervoor zijn in de para-
grafen 4.2 tot en met 4.4 beschreven: de aanwezigheid van een partner, het aantal 
kinderen op maximaal 30 minuten reistijd, contactfrequentie met kinderen en 
andere verwanten, contact met vrienden/kennissen, lidmaatschap van gezelligheids-
verenigingen, bezoek aan buurthuis of wijkgebouw en het bezoek aan godsdienstige 
bijeenkomsten. Er zijn vier typen netwerken te onderscheiden (zie tabel B4.1 in de 
bijlage bij dit hoofdstuk).2



68 Sociaal netwerk en verwachte steun

Het eerste cluster is het kind-georiënteerde netwerk. Deze ouderen zijn vaak alleen-
staand en hebben zeer regelmatig contact met hun (schoon/klein)kinderen. Het 
contact met andere familieleden en vrienden en het bezoek aan godsdienstige bijeen-
komsten is vrij frequent maar wat minder vaak vergeleken met ouderen in andere net-
werken. Lokale activiteiten worden er door deze ouderen nauwelijks ontplooid.

Het tweede cluster is het lokale netwerk. Naast geregelde contacten met familie-
leden, hebben deze ouderen vooral veel contact met vrienden en kennissen. Tevens zijn 
ze vaker dan ouderen met andere netwerken lokaal actief: ze zijn lid van gezelligheids-
verenigingen, bezoeken regelmatig het buurthuis of wijkgebouw en gaan vrij vaak naar 
de kerk of moskee.

De ouderen in het derde cluster (het familienetwerk) zijn vooral georiënteerd op 
de familie: zij hebben heel vaak een partner en contact met familieleden. Op dit punt 
verschillen ze niet zozeer met ouderen met een lokaal netwerk. Wel kenmerkend 
is dat de kinderen veelal in de buurt wonen; ook zijn de lokale activiteiten van deze 
ouderen gering. Hun bezoeken aan moskee of kerk zijn frequent.

Het vierde cluster kan worden omschreven als het autonome netwerk. Ouderen 
met dit netwerk hebben minder vaak een partner (dan ouderen met een familie of 
lokaal netwerk). Vergeleken met ouderen in andere netwerken hebben ze veel minder 
(en minder vaak) kinderen in de buurt wonen en ook is de contactfrequentie met 
deze kinderen (heel) laag. Wel ontmoeten of spreken deze ouderen regelmatig hun 
ooms, tantes, broers, zussen, vrienden en kennissen. Ook gaan ze vrij geregeld naar 
religieuze bijeenkomsten.

Bij Turken en Marokkanen is het familienetwerk dominant (resp. 66% en 58%,  
tabel 4.17). Wat betreft informele hulp lijkt dit netwerk een goede uitgangspositie: 
deze ouderen hebben immers veelal een partner en kinderen in de buurt. Marok-
kaanse mannen zitten wel minder vaak dan Marokkaanse vrouwen in een fami-
lienetwerk en juist weer vaker in een autonoom netwerk. Dit komt waarschijnlijk, 
zoals in hoofdstuk 2 werd opgemerkt, doordat de gezinshereniging bij Marokkaanse 
mannen minder ver gevorderd is dan bij de Turkse mannen. Deze mannen hebben 
minder frequent hun partner laten overkomen. Turkse en Marokkaanse vrouwen 
beschikken op dit moment vergeleken met andere ouderen het meest vaak over een 
familienetwerk. Echter, veel vrouwen zijn jonger dan hun man hetgeen (samen met 
een hogere levensverwachting van vrouwen) tot de verwachting leidt dat zij, als hun 
man komt te overlijden, voor informele hulp afhankelijk zijn van hun kinderen.

Surinamers en Antillianen lijken ook op elkaar wat betreft hun sociale netwerk: 
meer dan een derde van deze ouderen heeft een kind-georiënteerd netwerk. Vooral 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen hebben een dergelijk netwerk. Deze ouderen 
kunnen minder vaak dan anderen voor hulp terugvallen op een partner. Zij zullen 
vermoedelijk voor hulp bij de kinderen aankloppen. Of deze veronderstelling juist 
is, zal blijken in hoofdstuk 8 waar de relatie wordt gelegd tussen kenmerken van het 
sociale netwerk en informele hulp.
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Bij Molukkers wordt vooral het lokale netwerk aangetroffen (40%). Deze beschrijving 
past goed bij het leven in een Molukkerwijk (zie ook § 4.4). Opvallend is wel dat bij 
de Molukse 55-64-jarigen en 65-plussers het aandeel met een lokaal netwerk gelijk is. 
Dit betekent dat dit type netwerk waarschijnlijk vrij stabiel is, ook als de betrokkenen 
ouder worden.

Bij autochtonen komen alle netwerktypen ongeveer vrij vaak voor maar het lokale 
en familienetwerk is toch het meest frequent (resp. 29% en 26%). Dit is opmerkelijk 
omdat autochtonen de kleinste huishoudens hebben en hun kinderen niet vaak in de 
buurt wonen (zie § 4.2). 

Een laatste opmerking over tabel 4.17: 65-plussers beschikken veel vaker dan 55-64-
jarigen over een kind-georiënteerd netwerk. Dit geldt zowel voor allochtone als autoch-
tone ouderen. Kennelijk is het zo dat ouder worden gepaard gaat met een afname van 
capaciteiten en het verlies van netwerkleden en dan met name de partner. Dit resulteert 
in de intensivering van het contact met kinderen, ook vanwege de uitwisseling van 
informele hulp.

Tabel 4.17 Type sociaal netwerk van 55-plussers naar etnische groep, geslacht (m/v) en  
leeftijd (< 65 jaar en ≥ 65 jaar, 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken
Marok- 
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen Molukkers

autoch- 
tonen

totaal

kind-georiënteerd netwerk 13 9 37 39 10 22

lokaal netwerk 14 16 19 17 40 29

familienetwerk 66 58 25 20 25 26

autonoom netwerk 7 17 19 25 24 23

m v m v m v m v m v m v

kind-georiënteerd netwerk 3 26 2 22 26 45 13 56 2 18 11 31

lokaal netwerk 16 12 19 11 13 23 26 11 40 41 31 28

familienetwerk 73 56 55 63 33 18 31 11 32 18 32 21

autonoom netwerk 7 7 24 3 27 13 30 21 26 23 26 20

<65 ≥65 <65 ≥65 <65 ≥65 <65 ≥65 <65 ≥65 <65 ≥65

kind-georiënteerd netwerk 9 22 8 12 34 41 35 47 4 15 14 28

lokaal netwerk 16 9 21 3 18 20 16 21 41 40 27 31

familienetwerk 68 61 53 71 27 23 22 14 16 32 32 21

autonoom netwerk 7 8 18 14 22 15 28 19 39 14 26 20

 Bron: SCP (GWAO’03)

Samenvattend: er kan niet gesproken worden van ‘het’ sociale netwerk van ‘de’ 
allochtone of autochtone oudere in Nederland. De verschillen tussen ouderen zijn 
daarvoor te groot. Toch is het mogelijk een globaal beeld te schetsen. Twee derde van 
de Turken en Marokkanen heeft een familienetwerk: er zijn regelmatig contacten 
met familieleden, terwijl de bezoeken over en weer met vrienden en kennissen hierbij 
wat achterblijven. Surinamers en Antillianen beschikken juist relatief vaak over een 
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kind-georiënteerd netwerk, dat wil zeggen dat er intensieve contacten zijn tussen 
de oudere en zijn of haar kinderen. Bij Molukse ouderen komt het lokale netwerk 
vaak voor. Dit houdt in dat deze ouderen op veel fronten actief zijn: er zijn geregeld 
contacten met familieleden, vrienden, bekenden en binnen lokale organisaties. Bij 
autochtonen is er, ondanks de geringe gezinsomvang, een grote verscheidenheid aan 
netwerken.

4.6  Verwachte steun

Sociale contacten dragen niet alleen bij aan het gevoel ergens bij te horen, maar 
hebben ook een potentiële ondersteunende functie. Mensen uit de directe omgeving 
kunnen steun bieden bij allerlei problemen. In deze paragraaf gaat het erom welke 
hulpbronnen ouderen inschakelen bij gezondheidsproblemen en emotionele, prakti-
sche of financiële problemen. Bij emotionele steun kan gedacht worden aan bijvoor-
beeld raad, troost of opvrolijken en bij praktische steun aan hulp bij schoonmaken, 
karweitjes of boodschappen doen.

4.6.1 Verwachte steun bij gezondheidsproblemen
In veel publicaties wordt gewezen op het belang van zorgopvattingen van etnische 
minderheden in relatie tot het gebruik van informele hulp (Denktas et al. te ver-
schijnen). In handleidingen van hulpverleners bijvoorbeeld (Van Es 2000) worden 
steeds de afwijkingen in zorgopvattingen van etnische groepen ten opzichte van de 
algemeen geldende zorgopvattingen in Nederland besproken. Zo zou er binnen de 
Turkse en Marokkaanse cultuur een grote nadruk worden gelegd op de zorgplicht 
van jongeren voor ouderen. Deze zorgplicht komt voor een groot gedeelte voort uit de 
islam (Van Es 2000; Yerden 2000). Binnen de Molukse cultuur is er een soortgelijke 
nadruk op de plicht van kinderen om hun ouders te verzorgen, maar in tegenstelling 
tot de Marokkanen en Turken is deze nadruk niet verbonden met de islam (de meeste 
Molukkers zijn christen). Molukse ouderen zouden het liefst verzorgd worden door 
de kinderen of zelfs bij de kinderen in willen wonen (Van Es 2000; Robinson et al. 
1992). Binnen de zorgopvattingen van Surinamers en Antillianen zou er veel minder 
de nadruk worden gelegd op zorgplicht van kinderen. Bij Surinamers zou dit echter 
weer afhankelijk zijn van de specifieke bevolkingsgroep. Zo zou er binnen Hindoe-
staanse gezinnen wel een zorgplicht zijn, maar binnen creoolse gezinnen niet.

Middels een reeks stellingen zijn bij ouderen de zorgverwachtingen geïnventariseerd 
(tabel 4.18). De uitkomsten kunnen worden beschouwd als een indicatie voor de 
neiging om gebruik te maken van familiehulp.3

De verwachtingen die Marokkaanse ouderen koesteren omtrent de zorgverlening 
van kinderen zijn hooggespannen (tabel 4.18). Op bijna alle stellingen scoren ze het 
hoogst. Zo is driekwart het eens met de stelling dat kinderen hun ouders horen te 
verzorgen als zij op leeftijd zijn. Ook is ruim de helft van mening dat het een schande 
is als de familie niet voor je kan zorgen en dat kinderen hun ouders in huis moeten 
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nemen als ouders hulpbehoevend zijn geworden. Turkse ouderen hebben ook een 
voorkeur voor familiezorg, zij het wat minder uitgesproken dan Marokkaanse ouderen. 
Met één stelling zijn zij het echter vaker eens dan oudere Marokkanen: ‘als je zorgen 
hebt kun je die alleen met de familie bespreken.’ Autochtonen zijn het minst vaak 
eens met deze stelling (33%). Ook op andere items uit de tabel scoren autochtonen 
laag. Surinamers, Antillianen en Molukkers nemen wat dit betreft een tussenpositie 
in, met aan de ene kant Turken en Marokkanen en andere kant autochtonen.

Tabel 4.18 Zorgverwachtingen van 55-plussers naar etnische groep, 2003 (percentage  
mee eens)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen

  Moluk- 
  kers

  autoch- 
  tonen

kinderen horen hun ouders te ver-
zorgen als die op leeftijd zijn 56 76 36 45 41 18

als je zorgen hebt kun je die alleen 
met je familie bespreken 70 62 44 53 63 33

het is een schande als je familie 
niet voor je kan zorgen zodat je een 
beroep op voorzieningen moet doen 35 52 22 27 27 10

professionele hulpverleners kunnen 
je nooit zo goed helpen als je  
kinderen dat doen 46 54 35 41 45 23

kinderen moeten hun ouders in huis 
nemen als die niet langer zelfstandig 
kunnen wonen 55 59 16 30 25 6

Bron: SCP (GWAO’03)

Deze uitkomsten komen overeen met eerder scp-onderzoek (Dagevos 2001b). Hierin 
staat dat zorg als plicht vooral wordt benadrukt door Turkse en Marokkaanse ouderen. 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen zouden wat minder hoge verwachtingen hebben 
van hun familieleden en eerder spreken over de traditie die er nu eenmaal is.  

4.6.2 Verwachte steun bij emotionele, praktische of financiële problemen
Wat betreft emotionele, praktische of financiële problemen denkt de overgrote meerder-
heid van de ouderen op hulp uit het sociale netwerk te kunnen rekenen (tabel 4.19). Als 
het gaat om emotionele problemen denkt 90% hulp te krijgen. Bij praktische problemen 
varieert het percentage wat meer: Molukkers verwachten hierbij het vaakst hulp te krijgen 
(98%) en autochtonen het minst vaak (75%). Het aandeel dat een hulpbron noemt is het 
laagst bij autochtonen van 65 jaar of ouder (67%). 

Als het gaat om financiële problemen weten ouderen minder vaak potentiële 
hulpbronnen te noemen. De meerderheid van de Turken, 85%, denkt dat ze een 
beroep kunnen doen op hun omgeving als hun financiële omstandigheden hen 
daartoe dwingen. Dit percentage ligt lager bij Surinaamse ouderen: 64% weet bij dit 
probleem van wie ze ondersteuning kunnen vragen. Een vergelijkbaar resultaat is te 
vinden bij Antillianen en autochtonen (67%). Autochtone 65-plussers zijn wederom 
het minst vaak zeker van financiële hulp uit het sociale netwerk (61%).
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Er is ook een groep ouderen die geen emotionele of praktische steun verwacht (onder-
ste gedeelte van tabel 4.19).4 Bij Turken, Marokkanen en Molukkers zijn er vrijwel geen 
ouderen die geen praktische en/of emotionele steun verwachten uit hun sociale net-
werk. Het aandeel ouderen dat geen steun denkt te krijgen is het grootst bij de autoch-
tonen (10%). Zij stellen het dus zonder steun of maken gebruik van professionele hulp. 
Opvallend is dat de ouderen die het minst vaak steun uit het sociale netwerk verwach-
ten (Surinamers, Antillianen en autochtonen), tevens de groepen zijn met het kleinste 
sociale netwerk en het grootste aantal alleenstaanden (zie § 4.5).

Tabel 4.19 Verwachte emotionele, praktische en financiële steun uit het sociale netwerka bij 
55-plussers, naar etnische groep, 2003 (in procenten)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

emotionele steun 

 totaal 99 97 89 89 98 88

 man 99 98 86 94 97 89

 vrouw 99 96 93 87 98 88

 55-64 jaar 99 98 91 91 97 91

 ≥ 65 jaar 100 96 88 86 99 87

praktische steun 

 totaal 95 95 86 84 98 75

 man 98 95 83 80 99 79

 vrouw 91 94 90 87 98 71

 55-64 jaar 94 94 87 86 98 84

 ≥ 65 jaar 96 96 86 82 98 67

financiële steun 

 totaal 85 75 64 67 – 67

 man 82 69 63 66 – 68

 vrouw 88 85 65 69 – 66

 55-64 jaar 82 75 62 67 – 74

 ≥ 65 jaar 91 75 67 70 – 61

geen emotionele en/ 
of praktische steun 

 totaal 0 2 8 6 1 10

 man 0 1 11 5 2 10

 vrouw 1 3 5 6 0 10

 55-64 jaar 1 2 7 5 1 8

 ≥ 65 jaar 0 3 10 9 1 13

– Deze vraag is niet voorgelegd aan Molukkers. 
a Partner, kinderen, schoondochter,-zoon, kleinkinderen, andere familieleden, vrienden. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Ouderen vragen allereerst hun kinderen en partner om hulp, gevolgd door aange-
trouwde kinderen en als laatste in de rij de kleinkinderen (zie tabel B4.2 in de bijlage 
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van dit hoofdstuk). Dat de partner lager scoort dan de kinderen kan komen doordat 
velen geen partner meer hebben. Interessant zijn de verwachtingen ten aanzien van 
andere familieleden en vrienden: deze verschillen per etnische groep. Bij autochtonen 
staan vrienden hoog op de ranglijst van potentiële hulpbronnen bij praktische en 
emotionele steun. Antillianen lijken wat dit betreft op autochtonen: daarnaast dichten 
zij een relatief belangrijke rol toe aan andere familieleden. Bij Molukkers staan de 
andere familieleden net zo hoog aangeschreven als de partner. 

Het patroon in voorkeuren bij financiële steun is vergelijkbaar: de kinderen en de 
partner staan bij alle ouderen hoog genoteerd. Verder verwachten autochtonen, Antil-
lianen en Marokkanen bij financiële problemen relatief veel van andere familieleden. 
Autochtonen en Turken denken een beroep te kunnen doen op hun vriendenkring. 
Bij Marokkanen staan vrienden en kennissen juist onder aan hun lijstje. Surinamers 
denken bij financiële problemen niet zo vaak een beroep te kunnen doen op andere 
familieleden; zij roepen hun hulp eerder in bij emotionele en praktische problemen. 

4.7  Samenvatting 

Marokkanen hebben de grootste huishoudens, gevolgd door de Turken en Molukkers. 
Surinamers, Antillianen en autochtonen hebben de kleinste huishoudens. Surinamers, 
Antillianen en autochtonen zijn dan ook veel vaker alleenstaand dan de overige groe-
pen. De grotere omvang van huishoudens van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse 
ouderen komt onder meer doordat zij relatief vaak inwonende kinderen hebben. Bij 
Turken en Molukkers, maar met name bij Marokkanen is de man vaak ouder dan de 
vrouw, hetgeen een (gedeeltelijke) verklaring is voor het grotere aantal inwonende 
kinderen. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is het grootst bij de Marokkaanse 
ouderen; zij hebben dan ook het vaakst van alle groepen inwonende kinderen jonger 
dan 18 jaar. Behalve dat zij meer inwonende kinderen hebben, hebben Turken, Marok-
kanen en Molukkers ook vaak meerdere kinderen die op minder dan 30 minuten reis-
tijd verblijven. Relatief gezien wonen de kinderen van Turken en autochtonen vaak in 
de buurt. Zo hebben Turken gemiddeld 4 kinderen waarvan er 2,5 dichtbij wonen. 

Het merendeel van de ouderen heeft minstens wekelijks contact met hun uitwonende 
kinderen. 40% van de Surinamers, Antillianen en Molukkers heeft zelfs iedere dag 
contact. Het is mogelijk dat bij Surinamers en Antillianen dit contact verband houdt 
met wederzijdse hulpverlening. Velen van hen wonen alleen, hebben minder vrienden 
en kennissen dan gemiddeld en vallen dus voor hulp vermoedelijk terug op de kinde-
ren. Turken en Marokkanen zijn in hun contacten vooral gericht op verwanten. Alleen 
ooms, tantes, broers en zussen ontmoeten of spreken ze niet zo vaak, maar dit komt 
wellicht doordat deze familieleden in het land van herkomst wonen. Een op de tien 
Marokkanen heeft geen of zelden contact met verwanten en kan dus geen beroep doen 
op familieleden als dat nodig is.
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Molukkers zijn sociaal actief: zij hebben veel contacten met verwanten maar ook 
met vrienden en kennissen. Autochtonen onderhouden geregelde contacten met hun 
uitwonende kinderen, zeker als rekening wordt gehouden met het feit dat ze relatief 
weinig kinderen hebben.

Marokkanen zijn bijna nooit lid van een vereniging, Molukkers zijn daar juist heel vaak 
te vinden. Het betreft bij de Molukkers verenigingen (‘stichtingen’) die specifiek op de 
eigen groep zijn gericht. Molukkers bezoeken ook vaak het buurthuis of wijkgebouw, 
dat waarschijnlijk ook specifiek is voor hun eigen groep. Tegen de verwachting in 
wordt het koffiehuis of café niet vaak bezocht door Turkse en Marokkaanse mannen 
maar juist door mannelijke autochtonen. De meerderheid van de Turkse mannen, 
Marokkaanse mannen en Molukkers gaat wekelijks of dagelijks naar godsdienstige 
bijeenkomsten. Autochtonen maar ook de Turkse en Marokkaanse vrouwen en Antil-
liaanse en Surinaamse mannen behoren tot de minst trouwe bezoekers. 

Er zijn vier typen netwerken onderscheiden. Binnen het kind-georiënteerde netwerk 
zijn er relatief veel alleenstaanden die zeer regelmatig contact hebben met hun kin-
deren (en hun kleinkinderen en schoonkinderen). Met name Surinaamse en Antil-
liaanse vrouwen hebben een dergelijk netwerk. 

Binnen het lokale netwerk gaat het om ouderen die (naast contact met familie) 
veel contact hebben met vrienden en kennissen en die lokaal actief zijn (vereniging, 
buurthuis, godsdienstige bijeenkomsten). Molukse ouderen hebben vaak een lokaal 
netwerk. In het familienetwerk zijn ouderen met name georiënteerd op de familie: ze 
hebben veel contact met hun partner en kinderen en deze kinderen wonen ook nog 
vaak in de buurt. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben vaak een familienetwerk. 
Het autonome netwerk ten slotte betreft ouderen die, in vergelijking met de andere 
ouderen, minder vaak een partner en kinderen in de buurt hebben. Het autonome 
netwerk kan niet echt aan een groep worden toegewezen: het komt bij alle groepen 
wel voor, maar het minst bij de Turkse en de Marokkaanse ouderen. Bij de autochto-
nen vinden we alle netwerktypen in ongeveer gelijke mate terug. 

Driekwart van de Marokkanen vindt dat kinderen hun ouders horen te verzorgen 
als zij op leeftijd zijn. Ook is de helft van mening dat het een schande is als familie-
leden niet voor de ouderen kunnen zorgen. De Turken hebben ook een voorkeur voor 
de zorg van verwanten, zij het wat minder uitgesproken. Autochtonen hebben de 
minst hoge zorgverwachtingen van hun kinderen.

Bij emotionele, praktische of financiële problemen verwachten vrijwel alle ouderen 
steun uit het sociale netwerk te krijgen, maar de autochtonen het minst, gevolgd door 
de Surinamers en Antillianen. Ouderen denken vooral hulp te ontvangen van hun kin-
deren en partner. Een op de tien autochtonen heeft gerapporteerd dat zij van niemand 
binnen het sociale netwerk emotionele of praktische steun kunnen krijgen. Dit zijn dus 
de ouderen van wie verwacht kan worden dat zij een beroep doen op formele zorgvoor-
zieningen wanneer zij zorg nodig hebben.
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Netwerktypologie bij 55-plussers naar kenmerken van het sociale netwerk, 2003 
(gemiddelden)

     kind    lokaal    familie autonoom

partner 0,0 0,9 1,0 0,4

aantal kinderen dichtbij (< 30 minuten reistijd) 2,1 2,2 2,5 0,1

contactfrequentie met uitwonende kinderena 4,2 4,3 4,1 0,7

contactfrequentie met uitwonende kleinkinderena 3,4 3,4 3,5 0,1

contactfrequentie met schoonkinderena 3,3 3,5 3,6 0,2

contact met ooms, tantes, broers en zussena 2,2 2,7 2,2 2,3

contact met vrienden, kennissena 2,7 3,5 2,9 2,9

lidmaatschap gezelligheidsverenigingenb 0,0 0,6 0,0 0,2

bezoek aan buurthuis of wijkgebouwc 0,1 1,9 0,1 0,6

bezoek aan godsdienstige bijeenkomstenc 3,3 3,8 3,8 3,4

a Heb ik niet, <1x pjr/nooit, 1 of enkele keren pjr, >1x pmnd, >1x pwk, iedere dag. 
b Zang, muziek- of toneelvereniging, vrouwenvereniging of -bond, sportvereniging. 
c Nooit, >1x pjr,>1x pmnd, >1x pwk, iedere dag. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)



76 Sociaal netwerk en verwachte steun

Tabel B4.2  Verwachte hulpbronnen bij 55-plussers naar soort probleem en etnische groep, 
2003 (in procenten)

emotionele steun praktische steun financiële steun

Turken

 partner 80 69 60

 kinderen 92 82 65

 schoondochter/-zoon 70 54 39

 kleinkinderen 52 31 22

 andere familieleden 41 16 17

 vrienden 54 27 26

Marokkanen

 partner 78 75 45

 kinderen 87 85 60

 schoondochter/-zoon 62 58 23

 kleinkinderen 58 37 11

 andere familieleden 59 35 21

 vrienden 51 25 9

Surinamers

 partner 33 31 22

 kinderen 77 69 50

 schoondochter/-zoon 37 33 22

 kleinkinderen 28 22 9

 andere familieleden 42 28 18

 vrienden 31 26 11

Antillianen

 partner 31 28 19

 kinderen 74 65 54

 schoondochter/-zoon 31 30 17

 kleinkinderen 23 22 6

 andere familieleden 44 32 24

 vrienden 34 35 11

Molukkers

 partner 66 64 –

 kinderen 78 81 –

 schoondochter/-zoon 40 49 –

 kleinkinderen 33 32 –

 andere familieleden 66 58 –

 vrienden 38 39 –

 



77Sociaal netwerk en verwachte steun

Tabel B4.2  Verwachte hulpbronnen bij 55-plussers naar soort probleem en etnische groep, 
2003 (in procenten)

emotionele steun praktische steun financiële steun

autochtonen

 partner 47 39 29

 kinderen 68 55 46

 schoondochter/-zoon 42 34 29

 kleinkinderen 20 9 6

 andere familieleden 42 25 26

 vrienden 50 37 21

– : niet gevraagd. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

 

(vervolg)
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Noten

1 Contacten met collega’s op het werk en contacten met buren blijven buiten beschouwing.
2 Hiertoe is een (two-step) clusteranalyse uitgevoerd.
3 De zorgverwachtingen vormen een onderdeel van een maat voor sociaal-culturele inte-

gratie. Deze wordt verder beschreven in hoofdstuk 5. 
4 Financiële steun blijft buiten beschouwing omdat deze hulpvorm niet is voorgelegd aan 

Molukkers.
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5 Sociaal-culturele integratie, tevredenheid met het 
bestaan in Nederland en terugkeergeneigdheid

Roelof Schellingerhout

5.1  Inleiding

Het integratiebeleid van de overheid is erop gericht een gelijkwaardige plaats en vol-
waardige ontplooiingskansen voor etnische minderheden te realiseren en achterstand 
te voorkomen. Deze doelstelling heeft met name betrekking op de sociaal-economische 
positie van etnische minderheden en wordt structurele integratie genoemd. Indicatoren van 
structurele integratie als onderwijsniveau en inkomen (zie hoofdstuk 3) zijn ook van 
groot belang voor de gezondheid (Van Oers 2002).

In dit hoofdstuk gaat het om de sociaal-culturele integratie van allochtone ouderen. Bij 
sociaal-culturele integratie is het de vraag in hoeverre minderheden onderdeel van de 
ontvangende samenleving zijn of dat ze zich daar juist van (blijven) onderscheiden (Dage-
vos en Schellingerhout 2003). Het gaat dus om de sociaal-culturele afstand van de alloch-
tone ouderen tot de Nederlandse samenleving. Het onderwerp van sociaal-culturele 
integratie lijkt een nogal normatieve lading te hebben (zie Dagevos en Schellingerhout 
2003 voor een discussie over de ‘voetangels en klemmen’ van onderzoek naar sociaal-
culturele integratie). Er wordt uitgebreid bij sociaal-culturele integratie stilgestaan, 
onder meer omdat een geringe mate van integratie samenhangt met het voorkomen van 
verschillende aandoeningen, waaronder diabetes, kanker en zwaarlijvigheid (Jaber et al. 
2003). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aanpassingsproces waar een migrant 
mee te maken heeft. Hoe groter de sociaal-culturele afstand tot de samenleving waarin 
de migrant leeft, hoe meer stress en onzekerheid dit oproept, en dus hoe ongunstiger dit 
is voor de gezondheid.

Sociaal-culturele integratie en het gebruik van medische voorzieningen en 
zorgvoorzieningen hangen ook met elkaar samen. Dit komt doordat het gebruik van 
(medische) voorzieningen voor een gedeelte cultureel bepaald is en afhankelijk is 
van houdingen en opvattingen. Het gebruik van medicijnen is bijvoorbeeld erg ver-
schillend tussen de diverse Europese landen (Kooiker en Van der Wijst 2003). 

Aan sociaal-culturele integratie kunnen twee dimensies worden onderscheiden 
(Jaber et al. 2003). De eerste dimensie is de mate waarin een migrant zich wat sociale 
contacten betreft afzijdig houdt van autochtonen en in welke mate hij zich met de 
eigen groep identificeert. Bij de contacten met autochtonen is het een voorwaarde 
dat men de taal spreekt. Taalvaardigheid wordt dan ook vaak beschouwd als een 
onderdeel van sociaal-culturele integratie. Vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid is 
de Nederlandse taalvaardigheid ook belangrijk. Iemand die de taal niet spreekt zal 
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zich moeilijk zelfstandig kunnen redden en zal afhankelijk zijn van anderen die de 
taal wel spreken.

De tweede dimensie is de mate waarin men vasthoudt aan de eigen culturele 
waarden en normen of juist de waarden en normen van de ontvangende samenle-
ving overneemt. In deze studie wordt wat dit aspect betreft aansluiting gezocht bij 
het proces van modernisering. Modernisering klinkt nogal normatief, maar heeft in de 
context van de huidige studie specifiek te maken met de overgang van een agrarische 
naar een (post)industriële samenleving, zoals de huidige westerse samenleving. Bij een 
dergelijke overgang is er sprake van een toenemende secularisering, individualisering, 
democratisering van gezagsverhoudingen en emancipatie. Omdat de ontvangende 
samenleving (Nederland) een postindustriële samenleving is, kunnen deze typerende 
normen en waarden als uitgangspunt worden genomen, hoewel duidelijk is dat ook bij 
autochtone Nederlanders de normen en waarden zeer uiteen kunnen lopen.

Naast de sociaal-culturele integratie zullen in dit hoofdstuk ook de tevredenheid met 
het bestaan in Nederland en de terugkeergeneigdheid naar het land van herkomst aan de 
orde komen. Tevredenheid met het bestaan in Nederland en de neiging om terug te keren 
naar het land van herkomst kunnen ook opgevat worden als indicaties van ‘afstand’ tot 
de Nederlandse samenleving. Het is niet onlogisch dat deze drie aspecten enige samen-
hang kunnen vertonen. Als het verlangen om terug te keren naar het land van herkomst 
groot is, dan zal men ook weinig moeite doen om zich aan te passen aan de ontvan-
gende samenleving. Te veel aanpassing aan het land waar men verblijft kan zelfs gezien 
worden als ‘verraad’ aan het land van herkomst (Moerbeek en Biidu 2001). Los hiervan 
is het belangrijk om te bepalen of allochtone ouderen tevreden zijn met hun bestaan in 
Nederland. Dit rapport gaat immers ook over het welzijn van de allochtone ouderen. Het 
is tevens belangrijk om de terugkeergeneigdheid vast te stellen, omdat dit iets zegt over 
de toekomst. Als er veel ouderen teruggaan is dit een belangrijke determinant van de 
toekomstige samenstelling van de allochtone ouderenbevolking. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst komen verschillende aspecten van 
sociaal-culturele integratie aan bod. Dit zijn achtereenvolgens: de Nederlandse taal-
vaardigheid (§ 5.2), contacten met autochtonen (§ 5.3), opvattingen (§ 5.4) en iden-
tificatie met de eigen groep (§ 5.5). Bij de opvattingen zullen behalve de normen 
en waarden die direct met het proces van modernisering te maken hebben ook de 
opvattingen over het ouder worden aan de orde komen (hoewel deze strikt genomen 
geen onderdeel vormen van modernisering). De individuele aspecten van sociaal-cul-
turele integratie zullen uiteindelijk samengenomen worden in één overkoepelende 
maat (§ 5.6). Na de sociaal-culturele integratie zal het gaan om de tevredenheid van 
de allochtone ouderen met hun bestaan in Nederland (§ 5.7) en om de terugkeerge-
neigdheid (§ 5.8). In paragraaf 5.9 volgt een samenvatting van dit hoofdstuk.
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5.2  Taalvaardigheid

De vaardigheid om zich in het Nederlands uit te drukken is een belangrijke hulpbron 
die bepaalt in hoeverre iemand het zelfstandig in de Nederlandse samenleving kan 
redden. Nederlandse taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor informele 
contacten met autochtone Nederlanders en is ook belangrijk bij contacten met 
(autochtone) hulpverleners in de zorg.

Tabel 5.1 geeft een indruk van de gemiddelde Nederlandse taalvaardigheid van de Turkse, 
Marokkaanse en Molukse ouderen. Een waarde van 1 geeft hierbij een slechte beheersing 
van het Nederlands aan, een waarde van 3 een goede beheersing.1 De Molukse ouderen 
vertonen de beste beheersing van het Nederlands, zij zitten tegen ‘goed’ aan. De Turkse 
ouderen hebben de slechtste Nederlandse taalvaardigheid, de Marokkanen hebben een 
iets betere. Beide groepen zitten net onder de aanduiding van een ‘matige’ beheersing 
van het Nederlands. De beheersing van het Nederlands is het minst goed onder de Turkse 
en Marokkaanse vrouwelijke 65-plussers. Deze vrouwen zitten, met een gemiddelde 
score van 1.3, zeer dicht tegen de aanduiding van een ‘slechte’ beheersing van het Neder-
lands. Dit wil zeggen dat zij zich niet kunnen redden in en met het Nederlands en in dit 
opzicht afhankelijk zijn van anderen. In hoofdstuk 7 zal bijvoorbeeld blijken dat deze 
vrouwen niet zonder taalhulp naar de huisarts toe kunnen gaan.

Tabel 5.1 Nederlandse taalvaardigheid, naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003  
(in gemiddelden, 1 = slechte beheersing Nederlands, 3 = goede beheersing)

   Turken  Marokkanen   Molukkers

totaal 1,6 1,8 2,5

mannen, 55-64 jaar 1,7 2,0 2,8

vrouwen, 55-64 jaar 1,6 1,5 2,8

mannen, ≥ 65 jaar 1,7 1,8 2,3

vrouwen, ≥ 65 jaar 1,3 1,3 2,3

Bron: SCP (GWAO’03)

Ook al spreekt men geen Nederlands, de mogelijk bestaat altijd nog om via het 
geschreven woord belangrijke informatie op te doen. Veel huisartsenposten en thuis-
zorgorganisaties hebben tegenwoordig folders en ander informatiemateriaal in het 
Turks of Marokkaans. Tabel 5.2 geeft een indruk van de leesvaardigheid van de ver-
schillende groepen ouderen (in het Nederlands of in de eigen taal). Het blijkt dat de 
mogelijkheid om via folders en dergelijke informatie op te doen met name voor veel 
Marokkaanse vrouwen niet bestaat. Meer dan 60% van de Marokkaanse oudere vrou-
wen kan noch lezen in het Nederlands, noch in de eigen taal en is dus analfabeet (de 
mogelijkheid dat deze ouderen wel kunnen schrijven is verwaarloosbaar). Analfabe-
tisme komt onder de Molukse ouderen vrijwel niet voor.
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Tabel 5.2 Ouderen die niet kunnen lezen in de eigen taal noch in het Nederlands, naar  
etnische groep en geslacht, 2003 (in procenten)

      Turken   Marokkanen    Molukkers

totaal 17 36 1

mannen 4 23 0

vrouwen 33 62 2

Bron: SCP (GWAO’03)

De vragen met betrekking tot de Nederlandse taalvaardigheid werden niet gesteld 
aan Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Over het algemeen blijkt uit onderzoek dat 
de Nederlandse taalvaardigheid van Surinamers en Antillianen veel beter is dan die 
van Turken en Marokkanen (Dagevos et al. 2003). Dagevos (2001b) heeft dit speci-
fiek aangetoond voor de ouderen onder de allochtonen. Toch komen taalproblemen 
onder Surinamers en Antillianen wel degelijk voor. 

Een indruk van de taalvaardigheid van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
kan worden verkregen uit tabel 5.3, op basis van het onderzoek Sociale Positie en 
Voorzieningengebruik Allochtonen (spva) 2002. Tabel 5.3 geeft een indruk van 
het aantal ouderen per groep dat moeite heeft om een gesprek in het Nederlands te 
voeren. Duidelijk is dat de Nederlandse taalvaardigheid onder Surinaamse en Antil-
liaanse ouderen veel beter is dan onder de Turkse en Marokkaanse ouderen. Het is 
echter niet zo dat alle Surinaamse of Antilliaanse ouderen moeiteloos een gesprek in 
het Nederlands kunnen voeren.

Tabel 5.3 Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 55-plussers die vaak of altijd 
moeite hebben om een gesprek in het Nederlands te voeren, naar etnische groep, 
geslacht en leeftijd (in procenten)

   Turken  Marokkanen  Surinamers   Antillianen

totaal 55 35 7 6

vrouwen 80 70 8 5

mannen 50 31 7 6

55-64 jaar 53 29 9 6

≥ 65 jaar 60 50 5 3

Bron: SCP/ISEO (SPVA’02)

5.3  Informele sociale contacten met autochtonen

Antilliaanse ouderen hebben van alle groepende meeste autochtone vrienden of ken-
nissen. Dit geldt met name voor de Antilliaanse mannen (tabel 5.4).

Turkse en Marokkaanse ouderen lijken het minst vaak autochtone vrienden of 
kennissen te hebben. De Surinamers en Molukkers nemen een tussenpositie in 
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tussen de Turken en Marokkanen enerzijds en de Antillianen anderzijds. Overigens 
blijkt de mate van contacten met autochtone Nederlanders nogal af te hangen van 
leeftijd en van geslacht. Zo hebben Antilliaanse vrouwen minder vaak autochtone 
Nederlanders als vriend of kennis dan Antilliaanse mannen. Marokkaanse vrouwen 
hebben het minst vaak autochtone vrienden of kennissen. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met de beheersing van de Nederlandse taal, die bij oudere Marokkaanse 
vrouwen slecht is (zie § 5.2).

Ook naar leeftijd zijn er verschillen. Het meest opvallend is dit bij de Molukkers: 
de Molukse 65-plussers hebben veel minder vaak Nederlandse vrienden of kennissen 
dan de 55-64-jarige Molukkers. Ook bij de Marokkanen is er een duidelijk verschil 
tussen de leeftijden te zien: de 55-64-jarigen hebben vaker autochtone Nederlandse 
vrienden of kennissen dan de 65-plussers. Wellicht heeft het leeftijdseffect ook te 
maken met de beheersing van de Nederlandse taal: de ‘oudere’ ouderen spreken over 
het algemeen slechter Nederlands. 

Tabel 5.4 Contact met autochtone Nederlanders, naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 
2003 (in procenten)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

heeft geen autochtone Neder-
landse vrienden of kennissen 49 46 30 21 30

minder dan 1 x per jaar/nooit 8 8 10 6 8

1 of enkele keren per jaar 6 12 12 9 13

minstens 1 x per maand 20 27 17 23 23

minstens 1 x per week 13 5 22 30 20

iedere dag 3 2 10 11 6

heeft geen autochtone Neder-
landse vrienden of kennissen

vrouwen 46 58 30 26 29

mannen 53 40 31 14 30

55-64 jaar 49 41 34 20 13

≥ 65 jaar 52 60 26 25 44

Bron: SCP (GWAO’03)

In tabel 5.5 staan de uitkomsten van een logistische regressie op het wel of niet 
hebben van autochtone Nederlandse vrienden of kennissen. Deze analyse werd 
uitgevoerd zonder de Molukkers, omdat voor hen deze informatie over de etnische 
signatuur van de woonwijk niet beschikbaar is. De gegevens in tabel 5.5 kunnen als 
volgt worden geïnterpreteerd. Een odds ratio groter dan 1 geeft aan dat deze categorie 
een grotere kans heeft op het hebben van autochtone Nederlandse vrienden dan de 
referentiecategorie. Een odds ratio lager dan 1 wil zeggen dat deze categorie een 
kleinere kans heeft tot de groep te behoren die autochtone Nederlandse vrienden 
heeft. Zo blijkt uit tabel 5.5 dat Turken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers een 
kleinere kans hebben op autochtone vrienden dan de Antillianen. 
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Opvallend in tabel 5.5 is de invloed van opleiding: hoe hoger de opleiding, hoe groter 
de kans op autochtone Nederlandse vrienden of kennissen. Verder is er een effect 
van arbeidsmarktpositie. Degenen die nooit gewerkt hebben, hebben een kleinere 
kans op autochtone Nederlandse vrienden of kennissen. Het hebben van betaald 
werk brengt waarschijnlijk meer contacten met autochtonen met zich mee en een 
grotere kans om het Nederlands te gebruiken. Opvallend ten slotte is het gevonden 
effect van de wijk waarin men woont. Indien men in een wijk woont met relatief veel 
allochtonen is de kans iets kleiner dat men autochtone vrienden heeft. Recentelijk 
toonde Dagevos (2004) aan dat er een invloed is van de concentratie van minderheden 
in bepaalde buurten en de etnische signatuur van vrijetijdscontacten van minderhe-
den.

Tabel 5.5 Het hebben van autochtone Nederlandse vrienden of kennissena door 55-plussers, 
naar een aantal kenmerken, 2003 (in odds ratiosb en R)

    odds ratio

etnische groep (t.o.v. Antillianen)

 Turken 0,21

 Marokkanen 0,29

 Surinamers 0,45

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,88

leeftijd 0,98

opleiding minimaal vbo (t.o.v. geen opleiding/bao) 1,18

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 1,43

verblijfsduur 1,01

percentage allochtonen in de woonomgeving 0,98

R2 (Nagelkerke) (%) 20

a Heeft geen autochtone vrienden/kennissen + ziet autochtone vrienden/kennissen minder dan één keer per jaar  
 ten opzichte van de andere antwoordcategorieën. 
b Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

5.4  Opvattingen 

Met betrekking tot het proces van modernisering is gekozen voor drie aspecten: 
zorgopvattingen, man-vrouwrollen en familiewaarden (zie bijlage C).

Bij de zorgopvattingen draait het met name om de kwestie of ouderen hulp van 
hun kinderen verwachten, dan wel hulp van professionele zorgverleners. In veel 
publicaties wordt gewezen op het belang van zorgopvattingen van etnische minder-
heden in relatie tot het gebruik van informele hulp en het gebruik van formele zorg 
(Denktas et al., te verschijnen). Zo zou er binnen de Turkse en Marokkaanse cultuur 
een grote nadruk worden gelegd op de zorgplicht van jongeren voor ouderen (Van Es 
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2000; zie ook Yerden 2000). Binnen de Molukse cultuur is er een soortgelijke nadruk 
op de plicht van kinderen om hun ouders te verzorgen. Molukse ouderen zouden het 
liefst verzorgd worden door de kinderen of zelfs bij de kinderen in willen wonen (Van 
Es 2000; Robinson et al. 1992). Binnen de zorgopvattingen van Surinamers en Antil-
lianen zou er veel minder de nadruk worden gelegd op zorgplicht van kinderen. Bij 
Surinamers zou dit echter weer afhankelijk zijn van de specifieke bevolkingsgroep. 
Zo zou er binnen Hindoestaanse gezinnen wel een zorgplicht zijn, maar binnen 
creoolse gezinnen niet.

Bij de man-vrouwrollen gaat het om de mate van emancipatie en de mate waarin 
men vasthoudt aan traditionele seksebepaalde rolpatronen. Bij familiewaarden gaat 
het om gezagsverhoudingen en traditionele rolpatronen binnen het gezin.

Deze drie aspecten van modernisering werden bevraagd door middel van de volgende 
stellingen, waarbij de respondent steeds moest aangeven in hoeverre hij of zij het 
met deze stelling eens was. 
Zorgopvattingen (zie ook hoofdstuk 4): 
− Kinderen horen hun ouders te verzorgen, als die op leeftijd zijn.
− Als je zorgen hebt, kun je die alleen met je familie bespreken.
− Het is een schande als je familie niet voor je kan zorgen zodat je een beroep op 

voorzieningen moet doen.
− Professionele hulpverleners kunnen je nooit zo goed helpen als je kinderen dat 

doen.
− Kinderen moeten hun ouders in huis nemen als zijn niet langer zelfstandig 

kunnen wonen.

Man-vrouwrollen:
− Wie moet er eten koken? (man, vrouw, beiden)
− Wie moet er geld verdienen? (man, vrouw, beiden)
− De vrouw kan het beste de verantwoordelijkheid voor het huishouden hebben.
− De man kan het beste de verantwoordelijkheid voor het geld hebben.

Familiewaarden:
− Een vrouw moet stoppen met werken als ze kinderen krijgt.
− De beste gezinsvorm is nog altijd: twee getrouwde ouders met hun kinderen.
− Kinderen kunnen het beste thuis blijven wonen tot zij gaan trouwen.
− Je moet je ouders altijd respecteren, ook wanneer ze dit door hun gedrag of hou-

ding niet verdienen.

De stellingen zijn op dezelfde manier geanalyseerd als door Martens en Weijers 
(2000) en Dagevos en Schellingerhout (2003). Voor meer informatie over de analyse 
wordt verwezen naar bijlage C. De drie dimensies van modernisering (traditionele 
zorgopvattingen; man-vrouwrollen; traditionele familiewaarden) kunnen samen-
genomen worden tot één schaal voor ‘modernisering’. Hoe hoger de score is, hoe 
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‘moderner’ de opvattingen (= dichter bij de ‘prototypische’ opvattingen die horen bij 
het proces van modernisering). De maximale score is 3, de minimale score is 1.

In de literatuur leest men wel dat allochtone ouderen een andere beleving hebben van 
ouderdom en oud zijn (Robinson et al. 1992). Daarom werd ook de mening van oude-
ren gevraagd over stellingen die met leeftijd en ouder worden te maken hebben:
− Ik voel me een oude man/vrouw.
− Als je 55 jaar bent, dan ben je oud.
− Als je tot je 50-ste hebt gewerkt, dan is dat lang genoeg.

Ook deze drie stellingen bleken samengenomen te kunnen worden tot een algemene 
indicator van ‘opvattingen over ouder worden’ (zie bijlage C). Deze schaal geeft aan 
in hoeverre men zichzelf oud voelt. Ook deze score loopt van 1 tot en met 3. Hoe 
lager de score, hoe ‘ouder’ men zich voelt.

De autochtone Nederlanders hebben de meest moderne waarden (zie tabel 5.6). Het 
minst modern zijn de Turkse en Marokkaanse ouderen. Het meest vergelijkbaar met 
de autochtonen zijn de Surinamers en de Antillianen. De Molukkers nemen een mid-
denpositie in.

Alle groepen zijn het minst ‘modern’ wat betreft de familiewaarden. Er zijn geen 
grote verschillen tussen de leeftijden. In het algemeen lijken de 55-64-jarigen iets 
moderner dan de 65-plussers. Een verdere uitsplitsing naar geslacht (niet in de tabel) 
laat heel erg weinig verschillen zien tussen mannen en vrouwen. 

Bij de opvattingen over ouder worden is er een iets ander patroon zichtbaar. De scores 
van de autochtone, Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen liggen heel dicht bij 
elkaar; deze ouderen lijken zich niet oud te voelen. De Turkse en Marokkaanse ouderen 
hebben vaker het gevoel dat ze oud zijn. Er lijken dus inderdaad cultureel bepaalde 
verschillen te zijn in de beleving van het ouder worden.
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Tabel 5.6 Moderne opvattingen van 55-plussers, naar etnische groep en leeftijd, 2003  
(in gemiddelden, 1 = minst modern; 3 = meest modern)

   zorgopvat- 
   tingen

   man-vrouw- 
   rollen

    familie- 
    waarden modernisering ouder worden

Turken

 totaal 1,7 1,6 1,5 1,6 2,0

 55-64 jaar 1,8 1,5 1,5 1,6 2,0

 ≥ 65 jaar 1,7 1,6 1,6 1,6 1,9

Marokkanen

 totaal 1,5 1,7 1,4 1,5 1,8

 55-64 jaar 1,5 1,8 1,4 1,6 1,9

 ≥ 65 jaar 1,4 1,7 1,4 1,5 1,8

Surinamers

totaal 2,2 2,2 1,8 2,1 2,5

 55-64 jaar 2,2 2,3 1,8 2,1 2,6

 ≥ 65 jaar 2,2 2,1 1,7 2,0 2,4

Antillianen

 totaal 2,1 2,3 1,9 2,1 2,7

 55-64 jaar 2,1 2,4 2,0 2,1 2,7

 ≥ 65 jaar 2,0 2,2 1,9 2,0 2,7

Molukkers

 totaal 1,9 2,0 1,7 1,9 2,6

 55-64 jaar 2,0 2,0 1,8 1,9 2,7

 ≥ 65 jaar 1,8 1,9 1,6 1,8 2,5

autochtonen

 totaal 2,5 2,3 2,0 2,3 2,7

 55-64 jaar 2,6 2,4 2,1 2,4 2,7

 ≥ 65 jaar 2,5 2,2 2,0 2,2 2,7

Bron: SCP (GWAO’03)

In tabel 5.7 staan de uitkomsten van een regressieanalyse op de verschillende indica-
toren van moderne opvattingen en op de opvattingen over ouder worden. Indien een 
regressiecoëfficiënt negatief is, dan is er een negatieve samenhang tussen het ken-
merk en de mate van moderne opvattingen. Zo blijkt dat naarmate men ouder is, men 
er minder moderne opvattingen op na houdt. Indien een kenmerk slechts een aantal 
waarden heeft, zoals etnische groep, worden de regressiecoëfficiënten gegeven ten 
opzichte van een referentiecategorie. Zo worden de regressiecoëfficiënten van de ver-
schillende etnische groepen gegeven ten opzichte van de referentiegroep autochtonen. 
Uit tabel 5.7 blijkt dat voor vrijwel alle dimensies de allochtone groepen er minder 
moderne opvattingen op nahouden dan de autochtone Nederlanders. Een uitzondering 
vormen de Surinamers en Antillianen bij de man-vrouwrollen: de Surinamers en Antil-
lianen zijn hierin even modern als de autochtone referentiegroep. Dit is niet vreemd als 
we bedenken dat binnen de Surinaamse en Antilliaanse groepen het niet ongewoon is 
als een vrouw aan het hoofd van een gezin of familie staat (cbs 2003; Van Es 2000).
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Tabel 5.7 Determinanten van verschillende aspecten van modernisering en van opvattingen 
over ouder worden, 2003

   zorgopvat- 
   tingen

  man-vrouw- 
  rollen

   familie- 
   waarden modernisering ouder worden

etnische groep (t.o.v. 
autochtonen)

 Turken –0,4 –0,3 –0,3 –0,4 –0,4

 Marokkanen –0,5 –0,2 –0,4 –0,5 –0,5

 Surinamers –0,2 0,0 –0,2 –0,1 –0,1

 Antillianen –0,2 0,1 –0,1 –0,1 0,1

 Molukkers –0,4 –0,2 –0,2 –0,3 –0,1

mannen  
(t.o.v. vrouwen) 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,0

opleiding is vbo+ 
(t.o.v.geen/bao) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

leeftijd 0,0 –0,1 –0,1 –0,1 0,0

werkt/heeft gewerkt 
(t.o.v. heeft nooit 
gewerkt) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

R2 (%) 31 19 21 36 38

Significante (p < 0,05) coëfficiënten zijn vetgedrukt.

Bron: SCP (GWAO’03)

Naast de reeds genoemde invloed van leeftijd en etnische groep is er nog een aantal 
andere invloeden te onderkennen op moderne opvattingen. Zo kan in het algemeen 
gezegd worden dat er meer moderne opvattingen aangehangen worden naarmate het 
opleidingsniveau hoger is. Ook is er een duidelijke invloed van het arbeidsverleden. Per-
sonen die op dit moment werken of in het verleden hebben gewerkt, hebben moder-
nere opvattingen dan personen die nooit hebben gewerkt. Opvallend is dat er geen 
invloed is van leeftijd op opvattingen over ouder worden.

5.5 Identificatie met de eigen groep

Rekenen de allochtone ouderen zich tot de eigen groep of tot de autochtone Neder-
landers? Het antwoord op deze vraag is te vinden in tabel 5.8. De identificatie met de 
eigen groep is zeer hoog bij de Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen. Vrijwel 
ieder van hen rekent zich tot de eigen etnische groep en niet tot de Nederlanders.2 De 
identificatie met de eigen groep is iets minder sterk bij de Surinamers en de Antillia-
nen, maar ook bij deze groepen rekent 80% zich tot de eigen groep. Dit komt groten-
deels overeen met eerder onderzoek onder niet-ouderen (Dagevos en Schellingerhout 
2003) en onder ouderen (Dagevos 2001b).
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Tabel 5.8  Identificatie met de eigen groep, naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 2003  
(in procenten, aandeel dat zich tot de eigen groep rekent)

    Turken   Marokkanen   Surinamers    Antillianen    Molukkers

totaal 98 97 84 77 97

55-64 jaar 98 96 86 77 98

≥ 65 jaar 99 99 81 79 97

mannen 99 96 84 71 98

vrouwen 99 99 84 67 97

Bron: SCP (GWAO’03)

5.6  Een algemene maat van sociaal-culturele integratie

De verschillende indicatoren van sociaal-culturele integratie lijken dezelfde kant op 
te wijzen: Turken en Marokkanen hebben de geringste en Surinamers en Antillianen 
de hoogste mate van sociaal-culturele integratie, terwijl de Molukkers een midden-
positie innemen. In navolging van Dagevos (2001a) en Dagevos en Schellingerhout 
(2003) is een algemene, overkoepelende maat van sociaal-culturele integratie opge-
steld (zie bijlage C) op basis van: de informele contacten met autochtone Nederlan-
ders, de culturele oriëntaties of moderne opvattingen (exclusief de opvattingen over 
ouder worden) en de frequentie van bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten3 (zie 
hoofdstuk 4). Het was niet mogelijk om de taalvaardigheid in deze algemene maat 
van sociaal-culturele integratie mee te nemen: de vragen naar taalvaardigheid zijn 
niet beantwoord door de Surinamers en Antillianen. Identificatie met de eigen groep 
is ook geen onderdeel van de algemene maat van sociaal-culturele integratie: vrijwel 
iedere oudere rekent zich tot de eigen groep.

De aldus berekende maat van sociaal-culturele integratie loopt van 1 (laagste niveau) 
tot 3 (hoogste niveau). Tabel 5.9 geeft de verschillende waarden van sociaal-culturele 
integratie naar etnische groep, leeftijd en geslacht. Niet verwonderlijk komen de resul-
taten in tabel 5.9 goed overeen met de uitkomsten van de verschillende indicatoren van 
sociaal-culturele integratie. De autochtone Nederlanders vertonen het hoogste niveau 
van sociaal-culturele integratie. Dan zijn er drie groepen te onderscheiden. De Marok-
kanen en de Turken vertonen van de etnische minderheden het laagste niveau van 
sociaal-culturele integratie, de Surinamers en Antillianen het hoogste. De Molukkers 
nemen een middenpositie in.

Er zijn niet veel verschillen te noemen naar leeftijd of naar geslacht. Het grootste 
verschil is zichtbaar bij de Molukkers, tussen de 55-64-jarigen en de 65-plussers. De 65-
plussers hebben een lagere mate van sociaal-culturele integratie dan de 55-64-jarigen.
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Tabel 5.9 Sociaal-culturele integratie, naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 2003 (in 
gemiddelden, 1 = laagste niveau van sociaal-culturele integratie; 3 = hoogste niveau)

   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

totaal 1,6 1,5 2,0 2,1 1,7 2,6

55-64 jaar 1,6 1,5 2,0 2,1 1,9 2,7

≥ 65 jaar 1,6 1,4 1,9 2,1 1,5 2,6

man 1,5 1,5 2,0 2,2 1,7 2,6

vrouw 1,7 1,6 2,0 2,0 1,7 2,6

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 5.10 geeft de uitkomsten van een lineaire regressie op sociaal-culturele inte-
gratie. De interpretatie van de gegevens in tabel 5.10 is hetzelfde als bij tabel 5.7.

Tabel 5.10 Determinanten van sociaal-culturele integratie, 2003 (gestandaardiseerde  
regressiecoëfficiënten, n = 1670)

etnische groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken –0,55

 Marokkanen –0,59

 Surinamers –0,31

 Antillianen –0,22

 Molukkers –0,60

mannen (t.o.v. vrouwen) –0,04

leeftijd –0,10

opleiding is vbo (t.o.v. geen opleiding/bao) 0,08

verblijfsduur in Nederland (t.o.v. 0-10 jaar)

 10- 20 jaar 0,04

 21-30 jaar 0,07

 31-40 jaar 0,13

 > 40 jaar 0,26

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit 
gewerkt) 0,01

R2 (%) 51

Significante coëfficiënten zijn vetgedrukt.

Bron: SCP (GWAO’03)

Uit tabel 5.10 komt het al eerder beschreven effect van etnische groep naar voren: alle 
etnische groepen vertonen een lagere mate van sociaal-culturele integratie dan de 
autochtone Nederlanders, waarbij de mate van integratie van Surinamers en Antillianen 
het meest lijkt op die van autochtonen. Ook wordt duidelijk dat de sociaal-culturele 
integratie geringer is naarmate men ouder is. Mannen lijken een lagere mate van 
sociaal-culturele integratie te hebben dan vrouwen. Hoe hoger het inkomen en hoe 
hoger de opleiding, hoe hoger de sociaal-culturele integratie. 
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Het meest opvallende effect is dat van verblijfsduur: naarmate de verblijfsduur langer 
is, neemt de mate van sociaal-culturele integratie toe. Een nadere analyse leert dat 
met name voor de Surinamers en de Antillianen geldt: naarmate zij langer in Neder-
land zijn is de sociaal-culturele integratie hoger. 

5.7  Tevredenheid met het bestaan in Nederland

In paragraaf 5.6 is duidelijk geworden hoe het staat met de sociaal-culturele integratie 
van de verschillende etnische groepen in Nederland. In de huidige paragraaf staat de 
tevredenheid van de allochtone ouderen met hun verblijf in Nederland centraal. 

Tabel 5.11 Tevredenheid met het bestaan in Nederland, naar etnische groep en geslacht, 2003 
(in procenten)

    Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

mannen

 voelt zich thuis in Nederlanda 68 56 85 84 68

 voelt zich gediscrimineerd  
 door Nederlandersb 32 51 22 24 37

 heeft zorgen over toekomst  
 kinderen in Nederlandc,e 64 85 44 23 60

 heeft zorgen over houding  
 t.o.v. landgenotend 62 81 37 43 74

vrouwen

 voelt zich thuis in Nederlanda 70 61 90 77 71

 voelt zich gediscrimineerd  
 door Nederlandersb 19 41 16 21 22

 heeft zorgen over toekomst  
 kinderen in Nederlandc,e 55 62 42 44 65

 heeft zorgen over houding  
 t.o.v. landgenotend 55 72 31 49 70

a Voelt u zich op dit moment thuis in Nederland (ja, soms niet en soms wel, nee), % ja. 
b Voelt u zich de laatste tijd wel eens door Nederlanders gediscrimineerd (ja, soms niet en soms wel, nee), % ja +  
 % soms niet en soms wel. 
c Maakt u zich vaak zorgen over de toekomst van uw kinderen in Nederland (ja, vaak; soms; nee, zelden of nooit  
 (% ja + % soms). 
d Maakt u zich vaak zorgen over de manier waarop in Nederland tegen uw landgenoten wordt aangekeken?  
 (ja, vaak; soms; nee, zelden of nooit), % ja + % soms. 
e Selectie respondenten met kinderen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Surinamers en Antillianen voelen zich het meest thuis in Nederland (tabel 5.11). 
Turken, Marokkanen en Molukkers voelen zich iets minder thuis, maar ook hier is 
nog altijd de meerderheid tevreden. 

De Marokkanen lijken zich het meest gediscrimineerd te voelen door Nederlanders, 
gevolgd door de Turken en de Molukkers. Surinamers en Antillianen voelen zich het 
minst gediscrimineerd.
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Eenzelfde patroon is zichtbaar bij zorgen over de toekomst van de kinderen in Neder-
land: Surinamers en Antillianen maken zich het minst vaak zorgen, Turken, Marok-
kanen en Molukkers het meest.

Opnieuw zien we hetzelfde patroon bij zorgen over de houding ten opzichte van 
landgenoten.

De Marokkanen springen er telkens uit: zij voelen zich blijkbaar het minst thuis in 
Nederland. Wellicht heeft dit te maken met recente ontwikkelingen, zoals Marok-
kaanse jongeren die telkens negatief in het nieuws komen. 

Het bleek mogelijk om de vier vragen uit tabel 5.11 onder te brengen in één schaal van 
tevredenheid in Nederland (zie bijlage C). Ook dan zijn de Marokkanen het minst 
tevreden met het bestaan in Nederland (tabel 5.12). Daarna komen de Turken en de 
Molukkers, en de Surinamers en Antillianen zijn het meest tevreden met het bestaan 
in Nederland. 

Wat met name opvalt is dat de mate van tevredenheid met het bestaan in Nederland 
hoog is. Zelfs bij de Marokkanen, die het minst tevreden zijn, ligt de mate van tevre-
denheid boven het gemiddelde. Geen enkele groep is ontevreden met het bestaan in 
Nederland. 

Tabel 5.12 Algemene maat voor tevredenheid in Nederland, naar etnische groep en geslacht, 
2003 (in gemiddelden, 1 = minst tevreden, 3 = meest tevreden)

      Turken   Marokkanen    Surinamers     Antillianen     Molukkers

totaal 2,4 2,2 2,6 2,6 2,4

man 2,3 2,2 2,6 2,6 2,3

vrouw 2,5 2,3 2,7 2,5 2,4

Bron: SCP (GWAO’03)

5.8  Band met het herkomstland

In de paragrafen 5.1 tot en met 5.7 ging het om de mate van sociaal-culturele integratie 
en de tevredenheid met het bestaan in Nederland. In de huidige paragraaf gaat het om 
de band met het herkomstland. Wat voor band hebben de allochtone ouderen met hun 
herkomstland? Hoe velen van hen zouden graag terug willen naar het herkomstland en 
hoe velen zouden voorgoed in Nederland willen blijven? Wat zijn de motieven om terug 
te gaan naar het land van herkomst of om in Nederland te blijven? Deze vragen komen 
in de huidige paragraaf aan de orde.

Voordat we aan de uitkomsten van het onderzoek toekomen is het goed om even stil 
te staan bij de mogelijke financiële consequenties die een (tijdelijke) terugkeer met 
zich meebrengt (zie Forum 2004 voor een recent overzicht). In hoofdstuk 3 werd 
duidelijk dat relatief veel allochtone ouderen een uitkering hebben. Sommige van 
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deze Nederlandse uitkeringen zijn exporteerbaar, dat wil zeggen dat ze ook in het 
buitenland ontvangen kunnen worden. Dit geldt onder meer voor de wao- en de 
aow-uitkeringen (bij vestiging in het buitenland voor het vijfenzestigste levensjaar 
vervalt echter wel de aow-opbouw). Binnen de Wet beperking export uitkeringen, 
die waarschijnlijk per 1 mei 2005 van kracht wordt, zal deze situatie niet wezenlijk 
veranderen, omdat Nederland handhavingsafspraken heeft met de meeste landen 
waar migranten vandaan komen. Wat betreft de bijstand geldt voor een verblijf in het 
buitenland een maximum van dertien weken. 

Migranten hebben (onder bepaalde voorwaarden) recht op een maandelijkse 
uitkering in het migratieland. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de 
kosten van levensonderhoud in het betreffende land en van de gezinssamenstelling

Een laatste aandachtspunt is de verzekering voor ziektekosten. Een Nederlandse 
ziekenfondsverzekering biedt alleen dekking in die landen waarmee Nederland een 
verdrag inzake ziektekosten heeft gesloten. Voor een verblijf langer dan twee maan-
den is toestemming van het ziekenfonds nodig. 

In tabel 5.13 staat een aantal aspecten van de band met het herkomstland. Uit deze 
tabel blijkt dat Molukkers opvallend vaak geld of goederen naar het land van herkomst 
sturen (80%) en Turken opvallend weinig. Dit is vreemd omdat men ongeveer even 
vaak familie heeft wonen in het land van herkomst. Het is met name vreemd omdat 
velen naar Nederland zijn gekomen om geld te verdienen, soms ook voor de familie in 
het land van herkomst. Wellicht hebben veel Turken toch hun gezin laten overkomen, 
waardoor het sturen van geld niet meer nodig is. Dit kan ook verklaren waarom Marok-
kanen wel vaker geld sturen: de gezinshereniging is minder ver voortgeschreden voor 
deze groep. 

Tabel 5.13 Binding met het land van herkomst (lvh), naar etnische groep, 2003 (in procenten)

     Turken    Marokkanen    Surinamers   Antillianen   Molukkers

stuurt wel eens geld of 
goederen naar lvh 17 34 40 12 80

heeft huis in lvh 52 48 8 13 27

heeft familie in lvh 90 99 90 93 –

– : deze vraag is niet gesteld aan de Molukkers. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Het verschil tussen Surinamers en Antillianen is niet duidelijk: Antillianen sturen 
niet vaak geld, Surinamers juist wel. Overigens blijkt er wel een relatie te zijn tussen 
het aantal personen binnen een etnische groep dat aangeeft geld naar het herkomst-
land te sturen en de hoogte van het bedrag. Marokkanen en Surinamers sturen vaker 
geld, maar de bedragen zijn lager dan voor de Antillianen en Turken. Marokkanen 
sturen gemiddeld 186 euro, Surinamers 142 euro, Turken 314 en Antillianen gemid-
deld 294 euro.4 
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Opvallend veel Turken en Marokkanen hebben een huis in het land van herkomst. Dit 
aantal is veel lager bij de Surinamers, Antillianen en Molukkers. Wellicht is dit verbonden 
met het aantal langdurige bezoeken aan het land van herkomst. Uit tabel 5.14 blijkt dat 
Turken en Marokkanen het meest het land van herkomst bezoeken (wellicht juist omdat 
ze daar een huis hebben). De lagere frequentie van bezoeken aan het land van herkomst 
door Surinamers, Antillianen en Molukkers heeft zonder twijfel te maken met de hogere 
reiskosten naar die landen toe.

Tabel 5.14  Aantal (langdurige) bezoeken aan het land van herkomst (lvh), naar etnische  
groep en leeftijd, 2003 (in procenten)

in 2002 > drie maanden 
aaneengesloten in lvh 
geweest

aantal keer in de afgelopen vijf jaar 
voor > drie maanden aaneengesloten in lvh geweest

   0 keer    1 keer    2 keer 3 keer of meer

Turken

 totaal 20 74 9 7 10

 55-64 jaar 17 79 10 5 7

 ≥ 65 jaar 28 63 6 14 17

Marokkanen

 totaal 17 55 5 11 29

 55-64 jaar 12 58 3 12 27

 ≥ 65 jaar 30 49 11 7 33

Surinamers

 totaal 9 79 13 5 3

 55-64 jaar 3 84 10 4 2

 ≥ 65 jaar 17 72 16 7 5

Antillianen

 totaal 5 82 13 3 2

 55-64 jaar 5 84 13 2 1

 ≥ 65 jaar 6 78 13 5 5

Molukkers

 totaal – 80 10 4 6

 55-64 jaar – 80 9 3 8

  ≥ 65 jaar – 80 10 6 4

– : deze vraag is niet gesteld aan de Molukkers. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Opvallend veel Turkse en Marokkaanse 65-plussers zijn in 2002 in het land van her-
komst geweest. Een mogelijke verklaring is dat de 65-plussers meer tijd hebben om 
naar het land van herkomst te gaan. Aan de andere kant is dit niet waarschijnlijk 
omdat het aantal niet-werkenden ook onder de 55-64-jarigen groot is. Wellicht moet 
de verklaring gezocht worden in de financiële consequenties van de langdurige 
bezoeken aan het land van herkomst. 
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Marokkanen zijn nog vaker dan de Turken in de afgelopen vijf jaar langdurig in het 
land van herkomst geweest. Een verklaring kan zijn dat de gezinshereniging bij de 
Marokkanen minder ver is gevorderd dan bij de Turken waardoor de Marokkanen 
meer directe gezinsleden in het land van herkomst hebben wonen.

De overige etnische groepen gaan helemaal niet zo vaak terug naar het land van 
herkomst: ongeveer 80% van hen heeft het land van herkomst in de afgelopen vijf 
jaar geen enkele keer bezocht.

Opvallend is dat slechts een minderheid terug wil naar het land van herkomst  
(tabel 5.15). Antillianen en Molukkers willen het vaakst voorgoed terug. Binnen de 
meeste groepen zou ongeveer een derde willen pendelen. Bij de Turken is dit aantal 
veel hoger (ongeveer twee derde). 

Veel allochtone ouderen willen het liefst voorgoed in Nederland blijven. Bij de 
Marokkanen, Surinamers en de Molukkers is dit meer dan de helft, bij de Antillianen 
bijna de helft en bij de Turken bijna een derde. Opvallend is het verschil tussen de 
mannen en de vrouwen bij de Turken. Vrijwel geen enkele Turkse vrouw zou terug 
willen naar het land van herkomst. Dit heeft er wellicht mee te maken dat vrouwen  
in het land van herkomst veel minder vrijheid hebben dan ze in Nederland gewend 
zijn, waardoor het voor hen minder aantrekkelijk is om te remigreren (Moerbeek en 
Biidu 2001).

Tabel 5.15  Terugkeergeneigdheid naar land van herkomst (lvh) bij 55-plussers, naar etnische 
groep en geslacht, 2003 (verticaal gepercenteerd)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

mannen

wil voorgoed terug naar lvh 11 13 16 24 35

wil deels in lvh, deels in 
Nederland wonen 60 31 30 32 –

wil voorgoed in Nederland 
blijven 30 57 54 45 65

vrouwen

wil voorgoed terug naar lvh 1 8 13 26 27

wil deels in lvh, deels in 
Nederland wonen 66 25 31 27 –

wil voorgoed in Nederland 
blijven 33 67 55 47 73

– : deze antwoordmogelijkheid ontbrak bij de Molukkers. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

De personen die (deels) terugwillen naar het land van herkomst zien hier lang niet 
altijd ook mogelijkheden toe, zo blijkt uit tabel 5.16. Met name de Antillianen die 
graag terug zouden willen zien hier geen kans toe. De waargenomen mogelijkheden 
zijn het grootst bij de Turkse ouderen, maar dit is de kleinste groep.
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Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden over de ouderen die heen weer zouden 
willen pendelen naar het land van herkomst. Met name de Surinamers en Antillianen 
lijken problemen te hebben om hun wens om te pendelen te verwezenlijken. Opvallend is 
verder dat er bij de Turkse ouderen al een substantiële groep is die pendelt. De aan-
tallen liggen veel lager voor de andere groepen. 

Tabel 5.16 (Waargenomen) mogelijkheden om terug te keren naar land van herkomst (lvh) of 
te pendelen, naar etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

wil voorgoed terug naar lvh en

ziet mogelijkheden hiertoe 68 57 48 38 49

ziet geen mogelijkheden hiertoe 11 14 31 24 17

weet niet of er mogelijkheden zijn 21 29 21 39 33

wil deels in Ned. en deels in lvh wonen en

ziet mogelijkheden hiertoe 46 61 44 26 –

ziet geen mogelijkheden hiertoe 18 19 34 39 –

woont al deels in Ned. en deels in lvh 11 1 2 3 –

weet niet of er mogelijkheden zijn 24 18 19 33 –

– : deze antwoordmogelijkheid ontbrak bij de Molukkers. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Wat zijn nu de redenen waarom de allochtone ouderen kiezen voor een bepaalde 
mogelijkheid om de oude dag door te brengen? Bij iedere optie (voorgoed naar land 
van herkomst; deels in land van herkomst, deels in Nederland; voorgoed in Neder-
land blijven) konden de respondenten zelf hun motivaties opgeven. Deze motivaties 
zijn achteraf gerubriceerd en samengevat in tabel 5.17. Verreweg de belangrijkste 
reden om voorgoed terug te gaan naar het land van herkomst is de band die men hier 
nog steeds mee heeft. Laten we de allochtone ouderen zelf aan het woord:

‘Ik ben daar geboren en ik wil daar dood gaan.’ (Turkse man van 69 jaar)
‘Ik wil in het geboorteland leven!’ (Marokkaanse vrouw van 72 jaar)
‘Ik wil in m’n thuisland sterven en begraven worden.’ (Surinaamse man van 
70 jaar)

Met name onder de Molukkers is de band met het land van herkomst zeer hecht. 
Maar liefst 82% van de Molukse ouderen geeft voor de wens om terug te keren een 
reden die te maken heeft met de band met het herkomstland. Gezien de migratie-
geschiedenis van deze groep ouderen zijn deze gevoelens niet vreemd:

‘Omdat Nederland niet mijn vaderland is; Nederland heeft beloofd dat Moluk-
kers kunnen terugkeren naar hun eigen land.’ (Molukse man van 63 jaar)
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Het ideaal van een vrije Molukse Republiek leeft nog steeds erg onder de Molukse 
ouderen.

Opvallend in het rijtje met motivaties is dat relatief veel Surinamers aangeven dat 
hun wens om voorgoed terug te keren ook te maken heeft met het klimaat:

‘Vanwege m’n knieën. Het is te koud hier, en je zit te veel binnen hier.’ (Suri-
naamse vrouw van 65 jaar)
‘Ik kan niet tegen de winter!’ (Surinaamse man van 69 jaar)

Tabel 5.17 Redenen waarom ouderen voorgoed terugwillen naar het land van herkomst, naar 
etnische groep, 2003 (in procenten)a

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers

band met land van herkomst 45 56 61 67 82

familie 30 22 7 20 17

financiële/economische redenen 0 11 2 12 4

gezondheid/leeftijd 5 0 14 12 1

weer/klimaat 0 0 36 17 8

rest 20 28 7 5 14

a De antwoorden tellen op tot meer dan 100% doordat meerdere antwoorden mogelijk waren. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

De belangrijkste reden om te pendelen is familie (tabel 5.18). Men reist heen en weer 
omdat men zowel in het land van herkomst als in Nederland familie heeft. 

‘Ik wil graag in beide landen zijn aangezien ik in beide landen familie heb.’ 
(Marokkaanse man van 69 jaar)
‘Ik ben gewend in Nederland. De kinderen zijn in Nederland. Het is moeilijk 
om weer volledig in Marokko te leven omdat ik Nederland en de mensen in 
Nederland gewend ben.’ (Marokkaanse man van 55 jaar)

Ook uit tabel 5.18 blijkt dat sommigen, met name Marokkanen, zowel een band  
met Nederland als met het land van herkomst ervaren. 

‘Ik ben gewend in beide landen te wonen, kan er niet eentje loslaten.’ (Marok-
kaanse vrouw van 65 jaar)
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Tabel 5.18 Redenen waarom men deels in Nederland deels in land van herkomst wil wonen,  
naar etnische groep, 2003 (in procenten)a

      Turken    Marokkanen     Surinamers     Antillianen

band land van herkomst 5 28 1 10

band Nederland 6 34 5 21

familie 85 71 49 54

financiële/economische redenen 1 7 19 14

gezondheid/leeftijd 17 12 21 8

politieke situatie in land van 
herkomst 0 0 2 0

voorzieningen in Nederland 9 4 14 10

weer/klimaat 6 1 17 17

rest 2 5 7 6

a De antwoorden tellen op tot meer dan 100% doordat meerdere antwoorden mogelijk waren. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Ten slotte geeft tabel 5.19 de motivaties van de ouderen die voorgoed in Nederland 
willen blijven. Net als bij de groep die wil pendelen is familie voor hen de belang-
rijkste reden. De meeste ouderen hebben kinderen en kleinkinderen in Nederland 
wonen. De tweede reden is de band met Nederland. Veel ouderen hebben het leven 
in het herkomstland losgelaten en voelen zich inmiddels in Nederland beter thuis 
dan in het land van herkomst. Velen van hen hebben dan ook langer in Nederland 
gewoond dan in het land van herkomst.

‘Ik ben de gewoonte in Nederland al gewend en voel me geïntegreerd.’ 
(Molukse vrouw van 56 jaar)
‘Ik heb niets meer te zoeken in Indonesië. Alles wat ik nodig heb is hier in 
Nederland.’ (Molukse man van 74 jaar)
‘Ik ben toch meer gehecht geraakt aan het leven in Nederland dan in Marokko.’ 
(Marokkaanse man van 57 jaar)
‘Ik heb niets te zoeken in Suriname. Ik kan me niet meer aanpassen aan het 
leefklimaat daar. Ik ben een vreemdeling in mijn eigen geboorteland.’  
(Surinaamse man van 63 jaar)

Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen valt ten slotte op dat bijna een vierde van 
de personen die voorgoed in Nederland wil blijven hierbij redenen geeft die te maken 
hebben met leeftijd of met gezondheid. Men blijft in Nederland omdat men hier 
betere zorg kan krijgen.

‘Hier krijg ik goede zorg. In Suriname zijn geen medicijnen en weinig dokters.’
(Surinaamse vrouw van 64 jaar)

Deze motivatie om in Nederland te blijven komt overeen met de motivatie die Surina-
mers en Antillianen geven om naar Nederland te komen: wegens de gezondheid (zie 
hoofdstuk 2).



99Sociaal-culturele integratie, tevredenheid met het bestaan in Nederland en terugkeergeneigdheid

Opvallend is dat voor geen van de genoemde groepen financiële redenen belangrijk 
zijn om in Nederland te blijven. Over de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten is 
vaak geschreven (Van Es, 2000) dat het met name financiële redenen waren dat men 
niet terug keerde naar het land van herkomst maar in plaats daarvan de gezinnen 
over liet komen. Op basis van de gegeven in tabel 5.19 kan een dergelijk beeld niet 
worden bevestigd. Het is mogelijk dat men in het verleden om financiële redenen in 
Nederland is blijven wonen, maar tijdens de ouderdom vormen de financiën niet het-
geen waarom het draait, maar de familie en de band die men met Nederland heeft.

Tabel 5.19 Redenen waarom men voorgoed in Nederland wil blijven, naar etnische groep, 2003 
(in procenten)a

   Turken Marokkanen Surinamers    Antillianen   Molukkers

band met Nederland 19 38 31 36 19

familie 78 72 45 40 70

financiële/economische 
redenen 3 7 10 11 14

gezondheid/leeftijd 10 11 24 26 10

politieke situatie in land 
van herkomst 0 0 1 2 2

voorzieningen in  
Nederland 13 1 7 4 17

weer/klimaat 1 0 2 2 0

rest 2 4 5 2 5

a De antwoorden tellen op tot meer dan 100% doordat meerdere antwoorden mogelijk waren. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 5.20 geeft, als afsluiting van deze paragraaf over de band met het herkomst-
land, de uitkomsten van een multinomiale5 logistische regressie op de terugkeerge-
neigdheid. Hierbij worden de ouderen die terug willen naar het land van herkomst 
en de ouderen die willen pendelen steeds vergeleken met de ouderen die het liefst 
voorgoed in Nederland willen blijven wonen. In tabel 5.20 staan odds ratios weerge-
geven, waarbij een odds ratio kleiner dan 1 wil zeggen dat de desbetreffende groep 
een kleinere kans heeft om terug te willen keren naar het land van herkomst of te 
willen pendelen dan de referentiegroep, en waarbij een odds ratio groter dan 1 duidt 
op een grotere kans hierop (zie ook tabel 5.5 voor meer uitleg). De Molukkers zijn in 
deze analyse buiten beschouwing gelaten. Zij konden immers niet aangeven dat zij 
wilden pendelen.
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Tabel 5.20 Determinanten van terugkeergeneigdheid (ten opzichte van de groep die voorgoed  
in Nederland wil blijven), 2003 (in odds ratios)a

wil terug naar land 
van herkomst wil pendelen

etnische groep (t.o.v. Antillianen)

 Turken 0,4 2,5

 Marokkanen 0,3 0,6

 Surinamers 0,7 0,9

leeftijd 1,0 1,0

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,1 0,9

opleiding is vbo+ (t.o.v. geen/bao) 1,4 1,6

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) 0,7 0,6

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 1,4 1,1

sociaal-culturele integratie 1,0 0,6

tevredenheid in Nederland 0,4 0,8

heeft kinderen in Nederland (t.o.v. heeft geen kinderen 
in Nederland) 0,5 1,8

contact met autochtone Nederlanders (t.o.v. veel  
contact)

 weinig 0,8 0,7

 matig 0,8 0,8

R2 (Nagelkerke) (%) 18

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Marokkaanse en Turkse ouderen willen, ook als rekening wordt gehouden met allerlei 
verschillen in achtergrondkenmerken, minder graag terug naar het land van herkomst 
dan Surinamers en Antillianen. Voor de Turkse ouderen geldt dat er een grote groep 
is die het liefs wil pendelen (zie ook tabel 5.13). 

De neiging om voorgoed terug te keren naar het land van herkomst wordt met 
name bepaald door de tevredenheid met het bestaan in Nederland en door de 
aanwezigheid van kinderen in Nederland, zoals ook al bleek uit de motivaties van 
de respondenten. Ouderen die terugwillen naar het land van herkomst zijn over het 
algemeen minder tevreden met het bestaan in Nederland. Ook hebben de personen 
die terug willen naar het land van herkomst vaak geen kinderen in Nederland.

Bij de pendelaars is het lastiger om duidelijke determinanten vast te stellen. Zo 
willen mensen met een partner minder vaak pendelen dan alleenstaanden. Wellicht 
hebben deze alleenstaanden een partner in het land van herkomst? 

Om de invloed van financiële consequenties op de terugkeergeneigdheid te bepalen 
werd er gekeken naar  verschillende inkomstenbronnen (zie tabel 5.21). De samenstel-
ling van het inkomen blijkt weinig invloed te hebben op de terugkeergeneigdheid, 
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behalve op het pendelgedrag. Allochtone ouderen die een bijstandsuitkering hebben, 
vertonen een lagere neiging om te pendelen dan ouderen zonder een dergelijke uitke-
ring. 

Tabel 5.21 Determinanten van terugkeergeneigdheid (ten opzichte van de groep die voorgoed  
in Nederland wil blijven), 2003 (in odds ratios)a

wil terug naar het land van 
herkomst                wil pendelen

leeftijd 1,0 1,0

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,4 1,1

inkomensbronnen (t.o.v. degenen die  
deze inkomensbron niet hebben)

loon 1,5 0,8

pensioen 0,8 0,9

AOW 0,9 0,7

WW/wachtgeld 1,0 0,5

WAO 0,6 0,9

bijstand 0,7 0,7

andere uitkering 2,3 0,9

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

5.9  Samenvatting

In dit hoofdstuk is gekeken naar wat men zou kunnen beschouwen als aspecten van 
de afstand tot de Nederlandse samenleving: sociaal-culturele integratie, tevreden-
heid met het bestaan in Nederland en de terugkeergeneigdheid.

Turken en Marokkanen vertonen de laagste mate van sociaal-culturele integratie, Suri-
naamse en Antilliaanse ouderen de hoogste. Molukse ouderen zitten hiertussenin. De 
lage mate van sociaal-culturele integratie van de Turkse en Marokkaanse ouderen hangt 
samen met het gegeven dat zij de Nederlandse taal slecht spreken. Met name de oudere 
Turkse en Marokkaanse vrouwen vormen hierbij een kwetsbare groep. Zij spreken zeer 
slecht Nederlands en kunnen vaak ook niet lezen, waardoor zij afhankelijk zijn van 
mondelinge informatie in de eigen taal. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben verder 
weinig contacten met autochtone Nederlanders. Voor alle oudere allochtonen geldt dat 
de contacten met autochtone Nederlanders laag zijn wanneer men in een wijk woont met 
veel andere allochtonen. 
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De tevredenheid met het bestaan in Nederland is hoog te noemen, al zijn de Turkse 
en Marokkaanse ouderen (iets) minder tevreden dan de overige groepen ouderen. 
Tevredenheid met het bestaan in Nederland is een belangrijke bepalende factor voor 
de terugkeergeneigdheid: ouderen die minder tevreden zijn in Nederland hebben 
eerder de neiging om voorgoed terug te keren naar het land van herkomst. Verder 
zijn het de banden met kinderen die de terugkeergeneigdheid bepalen. Als men geen 
kinderen in Nederland heeft, zal men eerder teruggaan naar het land van herkomst. 

Overigens is de neiging om voorgoed terug te keren naar het land van herkomst 
niet groot. De meeste ouderen wonen al zeer lang in Nederland, langer dan men 
ooit in het land van herkomst heeft gewoond, en hier heeft men de contacten en de 
kinderen.

Pendelen is eigenlijk alleen populair onder de Turkse ouderen. Het krijgen van 
een bijstandsuitkering is bij het pendelen een beperkende factor: ouderen met een 
bijstandsuitkering zullen minder snel pendelen. De beperkingen die de bijstand 
oplegt voor een verblijf in het buitenland zijn waarschijnlijk een reden waarom som-
mige Turkse ouderen die daar wel recht op zouden hebben, geen bijstandsuitkering 
aanvragen.
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Noten

1  In het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Allochtone Ouderen (gwao) werden 
vragen gesteld met betrekking tot het spreken, verstaan en lezen van het Nederlands en 
met betrekking tot de vaardigheid om in de eigen taal te kunnen lezen. De eerste drie 
van deze vragen kunnen samengenomen worden tot één enkele maat die aangeeft hoe 
goed de beheersing van het Nederlands is (zie bijlage C).

2 Doordat de identificatie met de eigen groep heel hoog is zijn verdere statistische analyses 
niet mogelijk: er zit te weinig spreiding in deze variabelen, met name bij de Turken, 
Marokkanen en Molukkers.

3 Bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten was onderdeel van de algemene maat van 
sociaal-culturele integratie bij Dagevos en Schellingerhout (2003) en correleert hoog 
met religieuze opvattingen.

4 Voor de Molukkers kan geen gemiddelde worden gegeven omdat de vraag naar de 
hoogte van het bedrag dat gestuurd werd aan hen niet gesteld is.

5 Dit wil zeggen dat er gelijktijdig twee logistische regressieanalyses worden uitgevoerd, 
met dezelfde referentiegroep (hier de groep die voorgoed in Nederland wil blijven).
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6 Gezondheid

Roelof Schellingerhout

6.1  Inleiding

Hoe is het gesteld met de gezondheid van allochtone ouderen? Welke verschillen zijn 
er tussen de groepen en welke oorzaken kunnen er voor deze verschillen worden 
aangewezen? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

Hierbij wordt uitgegaan van vier indicatoren van gezondheid: chronische aandoe-
ningen, het psychisch welbevinden, fysieke beperkingen en de ervaren gezondheid. 
Deze indicatoren hangen onderling samen (zie ook § 1.3). De gegevens over gezond-
heid zijn gebaseerd op zelfrapportage. In deze zin zijn de indicatoren van gezond-
heid subjectief: het gaat om de eigen inschatting van de respondenten. Het is niet 
ondenkbaar dat hierbij cultuurbepaalde verschillen in opvattingen over gezondheid 
meespelen. Zo wordt soms gezegd dat bepaalde groepen allochtonen meer somatise-
ren1 dan autochtonen (Dagevos 2001b). 

Het algemene beeld van allochtone ouderen is dat zij minder gezond zijn dan autoch-
tone ouderen (Van Oers 2002). De oorzaak hiervoor is dat er bij hen sprake is van een 
accumulatie van factoren die vaak samengaan met een slechtere gezondheid, zoals 
een laag inkomen en een lage opleiding. Wanneer wordt nagegaan of de gezondheid 
van allochtone ouderen verschilt van die van autochtone ouderen, wordt daarom ook 
rekening gehouden met de volgende factoren:
–  opleiding
–  arbeidsmarktpositie
–  sociaal-culturele integratie
–  huishoudenssamenstelling

Opleiding en arbeidsmarktpositie zijn indicatoren van iemands sociaal-economische 
positie. Er bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in gezondheid naar sociaal-
economische status (Van der Lucht 2002). Dit hangt deels samen met leefstijl. Zo 
komen bepaalde vormen van ongezond gedrag meer voor onder lage sociaal-econo-
mische groepen (zie ook later in deze paragraaf). Bovendien betekent een lage oplei-
ding vaak (zwaar) lichamelijk werk, waar ook gezondheidsklachten uit voort kunnen 
komen. Gezondheidsverschillen zijn echter ook voor een deel het gevolg van gezond-
heidsselectie. Juist een slechtere gezondheidstoestand kan ertoe hebben geleid dat 
iemand tot een lagere Sociaal Economische Status-groep (ses-groep) behoort. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk dat men door gezondheidsproblemen niet kan deelnemen 
aan het arbeidsproces.
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Sociaal-culturele integratie heeft betrekking op de mate waarin minderheden onder-
deel van de ontvangende samenleving zijn of zich daar juist van (blijven) onderscheiden 
(zie hoofdstuk 5). De invloed van sociaal-culturele integratie op gezondheid, en met 
name het voorkomen van specifieke aandoeningen, is in meerdere onderzoeken vast-
gesteld (Denktas et al., te verschijnen). Zo is een lage mate van sociaal-culturele inte-
gratie verbonden met ouderdomsdiabetes en overgewicht (Jaber et al. 2003). Waarom 
sociaal-culturele integratie deze invloed heeft is niet geheel duidelijk. Wellicht heeft 
de impact van sociaal-culturele integratie te maken met de stress die migranten 
kunnen ervaren omdat hun eigen culturele achtergrond afwijkt van die van de ont-
vangende samenleving. Deze stress kan leiden tot gezondheidsproblemen.

De huishoudenssamenstelling is belangrijk voor het ontstaan (of liever het 
voorkomen) van gezondheidsproblemen. Een omgekeerde samenhang is echter ook 
mogelijk. Zo blijkt dat mensen met beperkingen vaker alleen wonen dan mensen 
zonder beperkingen, omdat hun relatie lijdt onder de beperkingen of omdat jong-
gehandicapten moeilijker een partner kunnen vinden (De Klerk en Timmermans 1998). 
Uiteraard is de huishoudenssamenstelling ook belangrijk bij het omgaan met 
gezondheidsproblemen: veel informele hulp wordt immers binnen het eigen huis-
houden verleend (zie ook hoofdstuk 8). 

Van een aantal determinanten van gezondheid die in de literatuur worden genoemd 
kan de invloed niet worden vastgesteld met behulp van het onderzoek Gezondheid en 
Welzijn Allochtone Ouderen (gwao). Dit zijn:
–  genetische factoren;
–  migratiepatronen onder (oudere) allochtonen;
–  factoren die te maken hebben met de levenswijze.

Genetische factoren worden verondersteld een rol te spelen bij de verhoogde prevalentie 
van suikerziekte onder Surinamers (Brussaard et al. 2001). De migratiepatronen hebben 
met name te maken met de lagere sterfte onder allochtone ouderen (Garssen et al. 2003). 
Verondersteld wordt dat het juist de zieke oudere migranten zijn die teruggaan naar het 
herkomstland, omdat ze daar willen sterven. Deze veronderstelling is waarschijnlijk niet 
juist, omdat het percentage oudere allochtonen dat ieder jaar remigreert laag is.

Van Oers (2002) stelt dat sommige leefstijlfactoren bij allochtonen gunstiger zijn 
en andere juist ongunstiger. Dijkshoorn (2002) noemt een aantal specifieke leef-
patronen van Turkse en Marokkaanse ouderen uit Amsterdam: Marokkaanse oudere 
mannen roken minder dan autochtone mannen, Turkse en Marokkaanse mannen 
drinken veel minder dan autochtonen, doen minder aan lichaamsbeweging en 
hebben sneller overgewicht. Turkse en Marokkaanse vrouwen roken en drinken bijna 
niet, met name de Marokkaanse vrouwen. Ze doen bijna niet aan lichaamsbeweging 
en hebben ook snel overgewicht. Het overgewicht is bij de Turkse en de Marokkaanse 
vrouwen groter dan bij de Turkse en Marokkaanse mannen. 
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Over Surinaamse en Antilliaanse ouderen is weinig specifieks bekend. Surinaamse 
mannen en Antillianen zijn vaak zware drinkers (Van Lindert et al. 2004). Surinamers 
en Antillianen sporten iets meer dan Turken en Marokkanen, maar nog altijd minder 
dan autochtonen. Ook hebben zij vaker overgewicht dan autochtonen (Van Leest et 
al. 2002).

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt nagegaan in hoeverre ouderen 
van verschillende etnische achtergronden verschillen met betrekking tot de vier 
indicatoren van gezondheid: chronische aandoeningen (§ 6.2), mentale gezondheid 
(§ 6.3), fysieke beperkingen (§ 6.4) en ervaren gezondheid (§ 6.5). Op basis van de 
gegevens over de fysieke beperkingen en het psychisch welbevinden zal vervolgens 
in paragraaf 6.7 de groep kwetsbare allochtone ouderen bepaald worden (zie ook De 
Klerk 2004). Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting (§ 6.7).

Bij de bespreking van het bestaande onderzoek naar de gezondheid van allochtonen 
en van allochtone ouderen wordt geput uit de overzichten die zijn samengesteld 
binnen eerdere publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (Tesser et al. 
1998; Dagevos 2001b), aangevuld met meer recente (overzichts)studies (Van Lindert 
et al. 2004; Garssen et al. 2003; Van Leest et al. 2002; Dijkshoorn 2002).

De groepen allochtone ouderen verschillen in samenstelling van leeftijd en geslacht 
(de ene groep heeft bijvoorbeeld meer 65-plussers dan de andere). Alleen al op basis 
hiervan kunnen er verschillen in gezondheid ontstaan. Om vertekening te voorkomen 
worden de gegevens in de kruistabellen gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd en 
geslacht.2 Dit staat steeds in de tabellen er bij.3

6.2  Chronische aandoeningen

De kans op één of meer chronische aandoeningen is groter naarmate mensen ouder 
zijn. Het is de vraag of allochtone ouderen meer chronische aandoeningen hebben 
dan autochtone ouderen en of er wellicht verschillen zijn in het voorkomen van spe-
cifieke aandoeningen. 

Aantal gerapporteerde chronische aandoeningen4 en co-morbiditeit van gerapporteerde 
chronische aandoeningen
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 55-plussers rapporteren gemiddeld meer chro-
nische aandoeningen dan autochtonen (zie tabel 6.1). Turkse ouderen melden verreweg 
de meeste aandoeningen: ongeveer twee keer zo veel als autochtone ouderen. Antil-
lianen noemen ongeveer evenveel aandoeningen als autochtonen en de Molukse 
ouderen iets minder (zie tabel 6.1). Vrouwen en 65-plussers rapporteren gemiddeld 
meer chronische aandoeningen dan mannen en 55-64-jarigen, hetgeen overeenkomt 
met ander onderzoek. 
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Tabel 6.1  Gemiddeld aantal gerapporteerde chronische aandoeningen van 55-plussers, naar 
etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

   Turken Marokkanen  Surinamers  Antillianen  Molukkers autochtonen

totaal 3,4 2,8 2,3 1,6 1,5 1,7

mannen 3,2 2,5 2,1 1,3 1,2 1,5

vrouwen 3,7 3,0 2,6 1,9 1,7 2,0

55-64 jaar 3,3 2,7 2,2 1,5 1,3 1,5

≥ 65 jaar 3,5 2,8 2,5 1,7 1,6 1,9

Bron: SCP (GWAO’03)

Eenzelfde patroon is zichtbaar bij het aantal ouderen met minstens één chronische 
aandoening (tabel 6.2) en bij co-morbiditeit, dat wil zeggen het samengaan van 
meerdere aandoeningen (tabel 6.3). Turken, Marokkanen en Surinamers rappor-
teren vaker één (tabel 6.2) of minstens twee (tabel 6.3) chronische aandoeningen 
dan autochtone ouderen; Antillianen zijn vergelijkbaar met autochtone ouderen 
en Molukse ouderen rapporteren minder vaak aandoeningen. De Turkse vrouwen 
melden de meeste chronische aandoeningen. Vrijwel iedere Turkse vrouw van 55 jaar 
of ouder zegt minstens één zo’n aandoening te hebben (99%) en 86% rapporteert 
meerdere aandoeningen.

Tabel 6.2 Ouderen met minstens één gerapporteerde chronische aandoening, 2003  
(in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen  Molukkers autochtonen

totaal 94 89 83 76 70 72

mannen 89 84 78 70 65 67

vrouwen 99 94 88 81 75 77

55-64 jaar 92 88 80 73 66 68

≥ 65 jaar 96 91 85 78 73 75

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 6.3 Co-morbiditeit van gerapporteerde chronische aandoeningen bij 55-plussers, 2003 
(in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

totaal 80 74 63 46 40 49

mannen 75 69 57 40 35 43

vrouwen 86 79 68 51 45 54

55-64 jaar 78 73 60 43 36 45

≥ 65 jaar 83 75 65 48 43 52

Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel 6.4 geeft de uitkomsten van logistische regressies op het voorkomen van min-
stens één chronische aandoening en op co-morbiditeit, waarbij de odds ratios iets 
zeggen over de kans op het hebben van minstens één of van meerdere chronische 
aandoeningen. Meestal wordt een odds ratio gegeven ten opzichte van een referentie-
categorie. Bijvoorbeeld bij de ‘mannen’ staat ‘(t.o.v. vrouwen)’. Dit betekent dat de odds 
ratio hier de kans geeft op één of op meerdere chronische aandoeningen van mannen 
ten opzichte van vrouwen. De odds ratio die voor mannen gegeven wordt is 0,56 voor 
het hebben van minstens één chronische aandoening. Deze waarde is kleiner dan 1, 
hetgeen betekent dat mannen een kleinere kans hebben op een chronische aandoening 
dan vrouwen. Indien de waarde groter was geweest dan 1, dan zou dit betekend hebben 
dat mannen een grotere kans hebben dan vrouwen. Als de waarde ongeveer 1 zou zijn 
geweest, dan zou dit betekend hebben dat mannen een even grote kans hebben op een 
chronische aandoening als vrouwen.

Tabel 6.4 Determinanten van gerapporteerde chronische aandoeningen onder 55-plussers, 
naar etnische groep, 2003 (n = 1707, in odds ratios)a

minstens één  
chronische aandoening      co-morbiditeit

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 4,41 3,71

 Marokkanen 2,04 2,36

 Surinamers 1,66 1,59

 Antillianen 1,01 0,79

 Molukkers 0,72 0,64

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,56 0,66

leeftijd 1 1

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) 0,71 0,65

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 0,83 0,98

sociaal-culturele integratie 0,85 0,93

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) 1 1,23

R2 (Nagelkerke) (%) 13 16

a Betekenis van de odds ratios bij variabelen zonder referentiecategorie, zoals sociaal-culturele integratie: hier  
 staat een odds ratio van 0,93, dus kleiner dan 1, hetgeen betekent dat de kans op co-morbiditeit afneemt  
 naarmate men meer geïntegreerd is. Een odds ratio groter dan 1 zou beteken dat de kans toeneemt naarmate  
 men meer geïntegreerd is. Odds ratios die significant zijn, zijn vet aangegeven. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Een belangrijke uitkomst van de analyse is dat verschillen tussen de etnische groepen 
en de autochtone ouderen blijven bestaan, ook als gecontroleerd wordt voor andere 
determinanten. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen hebben ten opzichte 
van autochtonen een grotere kans op co-morbiditeit, waarbij deze kans het grootst 
is voor de Turkse ouderen. Antilliaanse ouderen hebben ongeveer evenveel kans als 
autochtonen, Molukse ouderen hebben een kleinere kans. 
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Behalve geslacht (mannen hebben een kleinere kans dan vrouwen) is opleiding een 
belangrijke determinant. Ouderen met een opleiding die hoger is dan de lagere 
school hebben een kleinere kans op één of meerdere chronische aandoeningen dan 
ouderen die alleen de lagere school doorlopen hebben of geen opleiding hebben 
genoten. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben een lager opleidingsniveau dan 
de overige groepen allochtone ouderen en dan autochtone ouderen. Dit lage oplei-
dingsniveau is dus mede een verklaring van het feit dat zij een verhoogde kans op 
chronische aandoeningen hebben. Opvallend is dat leeftijd geen invloed heeft op 
het voorkomen van chronische aandoeningen, in tegenstelling tot uitkomsten van 
andere onderzoeken.

Het voorkomen van specifieke gerapporteerde chronische aandoeningen
Uit de literatuur blijkt dat sommige chronische aandoeningen onder bepaalde etnische 
groepen meer voorkomen dan onder andere (Van Oers 2002; Van Lindert et al. 2004; 
Poort et al. 2001). Tabel 6.5 geeft het voorkomen van de verschillende chronische aan-
doeningen voor mannen en vrouwen samen (tabellen voor mannen en vrouwen apart 
zijn te vinden in de bijlage bij dit hoofdstuk). In deze tabel en in soortgelijke andere 
tabellen in dit hoofdstuk geeft een vetgedrukte waarde aan dat het voorkomen van een 
specifieke aandoening bij een etnische groep verschilt van het voorkomen van deze 
aandoening bij de autochtone ouderen. 

Tabel 6.5 Het voorkomen van verschillende gerapporteerde chronische aandoeningen bij  
55-plussers, naar etnische groep, 2003 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  Turken
 Marok- 
 kanen

  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen

  Moluk- 
  kers

  autoch- 
  tonen

heeft suikerziekte 28 31 28 22 20 10

heeft ooit gehad:

beroerte, hersenbloeding of  
herseninfarct 12 5 11 6 9 9

kanker 6 3 8 2 4 11

heeft afgelopen jaar last gehad van:

ernstige hartaandoening 21 9 13 5 9 10

migraine of regelmatig ernstige 
hoofdpijnen 44 51 21 13 10 10

hoge bloeddruk 50 41 42 37 30 29

astma, chronische bronchitis of cara 29 13 8 5 15 14

ernstige/hardnekkige darmstoornis-
sen 21 23 10 6 5 9

ernstige/hardnekkige aandoeningen 
aan de rug (incl. hernia) 45 34 30 19 10 21

gewrichtsproblemen 56 52 43 33 25 34

andere langdurige ziekte of aan-
doening 36 26 20 14 15 18

Significant verschil met autochtonen is vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Een eerste opvallend resultaat is dat suikerziekte bij alle etnische groepen vaker wordt 
gerapporteerd dan bij autochtonen. Dit is in overeenstemming met uitkomsten van 
eerdere onderzoeken onder allochtone volwassenen (dus niet specifiek de ouderen, zie 
Van Oers 2002 en Van Lindert et al. 2004) en met de cbs-gegevens over de sterfte onder 
de verschillende groepen (Garssen et al. 2003). Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen sterven vaker aan de gevolgen van endocriene, voedings- en stof-
wisselingsziekten (waarvan 80% suikerziekte) dan autochtonen. Het gegeven dat ook 
Molukse ouderen vaker rapporteren aan suikerziekte te lijden dan autochtonen is nog 
niet eerder gedocumenteerd. 

Kanker daarentegen wordt onder sommige groepen minder vaak gerapporteerd 
dan onder autochtonen. Ook dit resultaat is eerder gedocumenteerd, met name voor 
Marokkaanse mannen (Van Lindert et al. 2004). Nieuw is dat ook Antillianen en 
Molukkers rapporteren minder vaak kanker te hebben dan autochtonen. De resultaten 
zijn gedeeltelijk in overeenstemming met gegevens over sterfte (Garssen et al. 2003), 
waaruit bleek dat ook Turkse en Surinaamse ouderen minder vaak aan kanker overlij-
den dan autochtonen. Overigens wordt kanker wel minder gerapporteerd onder Turken 
en Surinamers dan onder autochtonen, maar de verschillen zijn niet significant.

Het gerapporteerde voorkomen van een beroerte, hersenbloeding of hartinfarct 
verschilt niet voor de diverse groepen. Dit is een tegenspraak met verschillende 
andere onderzoeken (Mackenbach en Verkleij 1997), die overigens niet specifiek 
onder ouderen werden uitgevoerd.

Hoge bloeddruk wordt onder alle vier de ‘traditionele’ minderheidsgroepen 
(Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) meer gerapporteerd dan onder 
autochtonen. Ook dit komt overeen met resultaten van eerder onderzoek (Van Oers 
2002). Daarnaast zijn er aandoeningen die onder drie van de vier traditionele groepen 
(nl. Turken, Marokkanen en Surinamers) meer worden gerapporteerd. Het gaat hier 
om migraine of ernstige hoofdpijnen, ernstige/hardnekkige aandoeningen aan de rug 
en gewrichtsproblemen. 

Voor alle overige chronische aandoeningen geldt dat zij onder Turkse ouderen 
meer worden gerapporteerd dan onder autochtonen. De Marokkaanse ouderen 
noemen relatief vaak ernstige/hardnekkige darmstoornissen en andere langdurige 
ziekten of aandoeningen. 

Surinamers en Antillianen zeggen minder vaak astma, bronchitis of cara te 
hebben dan autochtonen. Dit komt overeen met een overzicht van Mackenbach en 
Verkleij (1997). Antillianen rapporteren minder vaak last van ernstige hartaandoe-
ningen dan autochtonen.

Molukse ouderen zeggen opvallend vaak minder last van chronische aandoe-
ningen te hebben dan autochtone ouderen. Behalve kanker worden ook ernstige/
hardnekkige darmstoornissen, ernstige hardnekkige aandoeningen aan de rug en 
gewrichtsproblemen minder genoemd bij deze groep dan bij autochtonen. 
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Tabel 6.6, waarin de uitkomsten van logistische regressies te vinden zijn, geeft 
inzicht in de factoren die het voorkomen van chronische aandoeningen bepalen. 

Geslacht is een belangrijke determinant voor het voorkomen van veel aandoenin-
gen. Over het algemeen komen chronische aandoeningen meer voor bij vrouwen, 
met uitzondering van een beroerte. Ook leeftijd speelt een belangrijke rol: met het 
ouder worden krijgt men meer chronische aandoeningen. Opleiding speelt bij het 
voorkomen van verschillende aandoeningen mee, waarbij een lage opleiding een 
verhoogd risico oplevert.

Een opvallende determinant is sociaal-culturele integratie. Een lage mate van 
sociaal-culturele integratie betekent een verhoogde kans op diabetes en hartaan-
doeningen. De invloed op diabetes is ook in andere onderzoeken gevonden (Jaber 
et al. 2003). Wellicht dat een lage mate van sociaal-culturele integratie gepaard gaat 
met stress, waardoor aandoeningen eerder optreden. Een hoge mate van sociaal-
culturele integratie gaat juist gepaard met een grotere kans op kanker. Wellicht dat 
een hoge mate van sociaal-culturele integratie samengaat met het overnemen van 
‘ongezonde’ westerse leefpatronen (waaronder eetpatronen), waardoor er eerder 
kanker ontstaat. De precieze invloed van sociaal-culturele integratie verdient verder 
onderzoek.

Allochtone ouderen, maar met name de Turkse en de Marokkaanse ouderen, 
hebben over het algemeen een lagere opleiding en een lagere mate van sociaal-cultu-
rele integratie dan autochtone ouderen. Bij hen is dus sprake van een samengaan van 
meerdere factoren die het voorkomen van aandoeningen beïnvloeden. Opleiding en 
sociaal-culturele integratie verklaren voor een groot gedeelte de verschillen tussen 
de groepen (naast leeftijd en geslacht), maar niet helemaal. Het meest opvallend 
is dit bij suikerziekte. Ook na controle voor de verschillende determinanten komt 
suikerziekte nog steeds meer voor bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antil-
lianen. Van de mogelijke determinanten die in de inleiding van dit hoofdstuk zijn 
besproken blijven er nog enkele over. Dit zijn genetische factoren en verschillen in de 
levenswijze en leefpatronen. Gezien de invloed van sociaal-culturele integratie is de 
leefstijl waarschijnlijk een determinant. 

Naast deze twee determinanten is het ook mogelijk dat allochtone ouderen sneller 
zeggen dat zij aan een bepaalde aandoening lijden dan autochtonen. Een definitief 
antwoord op deze vraag is in het onderzoek niet te vinden, het gaat immers om 
zelfrapportage. Een indicatie voor de ernst van een aandoening zou men kunnen 
vinden in het gegeven of men voor deze aandoening wel of niet onder behandeling is 
geweest van een arts (de tabellen die hierop betrekking hebben zijn te vinden in de 
bijlage bij dit hoofdstuk). Zoals wellicht te verwachten is, noemen mensen gemid-
deld minder chronische aandoeningen wanneer men selecteert op die aandoeningen 
waarvoor men ook onder behandeling van een arts is geweest. De algemene patro-
nen van het voorkomen van chronische aandoeningen die men aangeeft te hebben, 
veranderen echter niet. ‘Overdrijving’ in het aangeven van chronische aandoeningen 
lijkt dan ook niet van invloed te zijn op de resultaten. 
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6.3  Psychisch welbevinden

Over de geestelijke gezondheid van allochtone ouderen is relatief weinig bekend. Vol-
gens Mackenbach en Verkleij (1997) hebben Turken, Surinamers en Antillianen meer 
psychosociale klachten dan autochtonen. In de Tweede Nationale Studie naar ziekten en 
verrichtingen in de huisartspraktijk (Van Lindert et al. 2004) is aan Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse 18-plussers gevraagd of zij ooit een periode in hun leven 
hadden waarin zij minstens twee weken angstig/bezorgd of somber/depressief 
waren. Antillianen en Surinamers geven vaker aan ooit twee weken angstig/bezorgd 
en twee weken somber en depressief te zijn geweest dan Marokkanen en Turken. 

In het onderzoek van Poort et al. (2001) onder Turkse en Marokkaanse 55-plussers 
in Amsterdam werd gevraagd naar het voorkomen van depressiviteit. Het bleek dat 
10% van de autochtone ouderen, 16% van de Turkse en 11% van de Marokkaanse 
ouderen voor depressieve klachten naar de arts was geweest. Depressieve klachten 
werden ook gemeten met behulp van de ces-d, een vragenlijst bestaande uit 20 items 
die verschillende dimensies van depressie meten (Radloff 1977). De prevalentie van 
depressieve klachten was duidelijk hoger onder de Turkse en Marokkaanse ouderen 
dan onder de autochtone ouderen. Met name de Turkse ouderen hadden opvallend 
vaak depressieve klachten. Een van de redenen waarom er weinig bekend is over 
de geestelijke gezondheid van allochtone ouderen is wellicht dat er bij vragen naar 
geestelijke gezondheid cultuurverschillen in interpretatie kunnen voorkomen (Poort 
et al. 2001). Zo bleek uit het onderzoek onder Turkse en Marokkaanse 55-plussers 
in Amsterdam dat Turkse 65-74-jarigen twintig keer zo vaak depressieve klachten 
hebben als autochtone ouderen. Dit verschil is zo groot dat men gaat twijfelen aan de 
validiteit van het gebruikte instrument. 

Bij het bepalen van de geestelijke gezondheid is gebruikgemaakt van de sf-12 (sf 
betekent Short-Form, 12 staat voor het aantal vragen, zie Ware et al. 1995). Het is nog 
een openstaande vraag in hoeverre de sf-12 een valide instrument is voor de bepaling 
van de geestelijke gezondheid van groepen allochtonen, hoewel het instrument wordt 
gebruikt in internationaal vergelijkend onderzoek.5 In afwachting van een normering 
van de sf-12 voor de allochtone Nederlandse bevolking is in dit onderzoek een eigen 
normering gehanteerd, gebaseerd op de afnamen van de sf-12 bij een grote groep 
autochtone ouderen.6

De sf-12 geeft scores voor verschillende aspecten van gezondheid, waaronder twee 
maten voor geestelijke gezondheid. De eerste maat voor geestelijke gezondheid is 
gebaseerd op de volgende twee vragen: 
– Hoe vaak gedurende de afgelopen vier weken voelde u zich rustig en tevreden?
– Hoe vaak gedurende de afgelopen vier weken voelde u zich somber en neerslachtig?

Antwoordmogelijkheden hierbij waren: altijd, meestal, vaak, soms, zelden, nooit.
De tweede, meer algemene maat van geestelijke gezondheid is behalve op de deze 
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vragen gebaseerd op vragen naar vitaliteit, sociaal functioneren en emotionele rolbe-
perkingen. Beide maten staan in tabel 6.7.

Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen hebben minder vaak gevoelens van 
rust en tevredenheid en juist vaker sombere en neerslachtige gevoelens dan autochtonen. 
De Antillianen staan hierin het dichtst bij de autochtonen, de Turken en Marokkanen 
staan er het meest ver af. Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen en 
55-64-jarigen en 65-plussers. Indien er verschillen zijn, voelen mannen zich beter dan 
vrouwen en 55-64-jarigen beter dan 65-plussers. Dit komt overeen met ander onderzoek 
onder ouderen.

Het is moeilijk om een indicatie te geven hoe groot het verschil tussen de autoch-
tonen en de etnische groepen nu precies is. Als we de gemiddelde antwoorden uit 
tabel 6.7 terug vertalen naar antwoordcategorieën van de oorspronkelijke vragen, dan 
zouden de autochtonen zich ‘altijd’ gedurende de afgelopen weken rustig en tevreden 
hebben gevoeld en de Turkse ouderen ‘meestal’. Op dezelfde wijze vertaald zouden de 
autochtonen zich gedurende de afgelopen vier weken ‘zelden’ somber en neerslachtig 
hebben gevoeld en de Turkse ouderen ‘soms’. Gevoelsmatig lijken de verschillen tussen 
groepen wel aanwezig, maar niet erg groot. 

Deze uitkomsten zijn tegengesteld aan de uitkomsten van de Tweede Nationale Studie 
(Van Lindert et al. 2004) onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse  
18-plussers. Surinamers en Antillianen waren hier vaker ooit twee weken achter 
elkaar somber en depressief geweest dan Turken en Marokkanen. De reden voor dit 
verschil is onduidelijk, maar heeft wellicht te maken met de verschillende onder-
zoeksgroepen (ouderen vs. alle leeftijden) en de vraagstelling. 

De maten met betrekking tot de geestelijke gezondheid geven hetzelfde beeld als 
de individuele items. Verder blijkt uit deze maten dat het geestelijk welbevinden van 
Molukkers vergelijkbaar is met het niveau van de Surinamers.
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Tabel 6.7 Geestelijke gezondheid bij 55-plussers, naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 
2003 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslachtsverschillen)

Turken Marokkanen
  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen

  Moluk- 
  kersa 

  autoch- 
  tonen

gevoelens van rust en 
tevredenheidb 

 totaal 3,9 3,8 4,2 4,5 – 4,7

 man 3,9 3,9 4,3 4,5 – 4,8

 vrouw 3,8 3,7 4,1 4,4 – 4,6

 55-64 jaar 3,9 3,8 4,2 4,4 – 4,7

 ≥ 65 jaar 3,9 3,8 4,2 4,5 – 4,7

sombere en neerslachtige 
gevoelensb 

 totaal 4,1 4,5 4,7 5,0 – 5,2

 man 4,2 4,6 4,8 5,1 – 5,3

 vrouw 4,0 4,4 4,6 4,9 – 5,1

 55-64 jaar 4,1 4,5 4,7 5,0 – 5,2

 ≥ 65 jaar 4,1 4,5 4,7 5,0 – 5,2

geestelijke gezondheidc, d 

 totaal 40,8 42,4 46,0 49,3 – 51,7

 man 41,6 43,2 46,8 50,1 – 52,6

 vrouw 40,0 41,7 45,2 48,5 – 50,9

 55–64 jaar 41,1 42,6 46,3 49,6 – 52,3

 ≥ 65 jaar 40,5 42,2 45,6 48,9 – 51,2

algemene geestelijke 
gezondheidc, e 

 totaal 42 42 46 50 46 52

 man 42 43 47 51 47 53

 vrouw 41 41 45 49 45 51

 55-64 jaar 42 42 47 50 47 52

 ≥ 65 jaar 41 42 46 49 46 51

a De vragen zijn niet gesteld aan Molukkers. 
b Schaal van 1-6, hoe hoger de score hoe meer gevoelens van rust en tevredenheid, respectievelijk hoe minder  
 sombere en neerslachtige gevoelens. 
c Schaal van 1-100, hoe hoger de score hoe groter het geestelijk welbevinden. 
d Deze maat is gebaseerd op de twee voorgaande items. 
e Deze maat is behalve op geestelijk welbevinden gebaseerd op vragen naar vitaliteit, sociaal functioneren en  
 emotionele rolbeperkingen. 
– : gegevens ontbreken. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Welke factoren bepalen de geestelijke gezondheid? Tabel 6.8 geeft de uitkomsten van 
een lineaire regressie op de algemene maat van geestelijke gezondheid. De waarden 
in de tabel kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. Net als bij de eerder besproken 
logistische regressie worden bij sommige determinanten de waarden gegeven ten 
opzichte van een referentiecategorie. Bijvoorbeeld bij ‘mannen’ staat ‘(t.o.v. vrou-
wen)’. De waarde die bij mannen hoort is 0,02. Dit is een positief getal. Dit betekent 
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dat mannen een betere mentale gezondheid hebben dan vrouwen. Bij leeftijd staat geen 
referentiecategorie. De waarde van -0,01 betekent hier dat met het toenemen van de 
leeftijd de mentale gezondheid afneemt. De waarde bij leeftijd is echter niet vetgedrukt, 
hetgeen aangeeft dat het verband tussen leeftijd en mentale gezondheid niet significant 
is (niet groot genoeg is om zeker te weten dat het gevonden verschil geen toeval is). 

Ouderen met een lage opleiding en meerdere chronische aandoeningen voelen 
zich geestelijk minder goed dan ouderen met een hogere opleiding en zonder chroni-
sche aandoeningen. Veel allochtone ouderen zijn laag opgeleid en hebben meerdere 
chronische aandoeningen. Dit zal een belangrijk deel van de verschillen tussen de 
allochtone groepen en de autochtone ouderen verklaren, maar niet alle. Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Molukse ouderen blijven zich minder goed voelen dan 
autochtone ouderen, ook als ze statistisch gezien op alle overige determinanten aan 
elkaar gelijk zijn gemaakt.

Tabel 6.8 Determinanten van geestelijke gezondheid bij 55-plussers, 2003 (n = 1672 in 
bèta’s)a

           bèta

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken –0,23

 Marokkanen –0,21

 Surinamers –0,13

 Antillianen –0,04

 Molukkers –0,17

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,02

leeftijd –0,01

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) 0,09

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 0,04

sociaal-culturele integratie 0,01

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) –0,04

co-morbiditeit van chronische aandoeningen (t.o.v. geen co-morbiditeit) –0,18

R2 (ajusted) (%) 14

a Significante (p < 0,05) bèta’s vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

6.4  Lichamelijke beperkingen

De aanwezigheid van aandoeningen en ziekten kan een belangrijke invloed hebben 
op het lichamelijk functioneren en de zelfredzaamheid. Beperkingen, als gevolg van 
een chronische aandoening, bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen leiden vaak 
tot vraag naar (professionele) hulp. Hoeveel allochtone ouderen hebben er beperkingen 
en wat is de aard van deze beperkingen?
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Turken, Marokkanen en Surinamers hebben relatief veel chronische aandoeningen. Dit 
leidt tot het vermoeden dat deze ouderen ook meer beperkingen zullen hebben. In het 
onderzoek van Poort et al. (2001, 2003) is voor de Turkse en Marokkaanse ouderen onder-
steuning te vinden voor deze hypothese. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben vaker 
beperkingen in de mobiliteit en de persoonlijke verzorging dan autochtone ouderen 
en dit geldt niet alleen voor de 65-plussers maar ook voor de 55-64-jarigen. De verschil-
len met de autochtonen zijn met name groot op het gebied van de mobiliteit. Ook met 
betrekking tot het uitvoeren van huishoudelijke dagelijkse activiteiten (het huis schoon-
houden, de warme maaltijd bereiden en boodschappen doen) vertonen de Turkse en 
Marokkaanse ouderen meer beperkingen dan de autochtone ouderen.

Bij de beperkingen is gebruikgemaakt van de zogenoemde scp-maat van beperkingen 
(De Wit 1997). Deze maat wordt beschouwd als objectief. Dit wil bijvoorbeeld zeggen 
dat een persoon die zichzelf een score toekent, tot eenzelfde oordeel over zijn eigen 
beperkingen komt als een andere, externe observator. Toch is het mogelijk dat de 
interpretatie van vragen over de beperkingen cultuurafhankelijk is. Zo blijkt bij-
voorbeeld uit tabel 6.9 dat Turkse en Marokkaanse ouderen veel vaker enige of zelfs 
grote moeite hebben om zich buitenshuis te verplaatsen dan autochtone ouderen. 
Dan zou men ook verwachten dat het aantal Turkse en Marokkaanse ouderen dat deze 
activiteit alleen met hulp of alleen met hulpmiddelen uit kan voeren relatief hoog is. 
Dit is echter niet het geval. Deze incongruentie doet vermoeden dat de interpretatie van  
termen als ‘moeite’ wellicht anders is onder de Turkse en Marokkaanse ouderen dan 
onder de autochtone ouderen. Met deze kanttekening in het achterhoofd zullen de 
resultaten met betrekking tot de beperkingen verder besproken worden. 

6.4.1  Beperkingen in de mobiliteit en de persoonlijke verzorging
Turkse en Marokkaanse ouderen hebben veel vaker problemen met mobiliteit dan 
autochtonen, Surinamers iets meer, Antillianen ongeveer even vaak en Molukkers 
(iets) minder dan autochtonen (tabel 6.9). 

De gegevens over mobiliteit worden niet uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. De 
invloed van deze factoren is steeds gelijk. Mannen en 55-64-jarigen hebben minder 
moeite met de verschillende activiteiten dan vrouwen en 65-plussers. Dit is in over-
eenstemming met vrijwel al het onderzoek naar het voorkomen van beperkingen.

Turkse en vooral Marokkaanse ouderen hebben meer moeite met de persoonlijke 
verzorging dan autochtonen. Ook de Surinamers hebben meer beperkingen in de 
persoonlijke verzorging dan de autochtonen maar zij verschillen minder van de 
autochtonen dan de Turken en Marokkanen. De Antilliaanse en de Molukse ouderen 
hebben ongeveer evenveel moeite met de persoonlijke verzorging als de autochtonen. 
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Tabel 6.9 Beperkingen in de mobiliteit en de persoonlijke verzorging bij 55-plussers,a naar  
etniciteit, 2003 (in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

mobiliteit

trap op- en aflopen

 met enige moeite 40 50 28 25 20 16

 met grote moeite 27 27 14 7 6 10

 alleen met hulpmiddelen 3 2 5 5 2 6

zich verplaatsen  
buitenshuis

 met enige moeite 34 46 15 12 9 13

 met grote moeite 13 18 6 2 1 4

 alleen met hulpmiddelen 2 3 4 4 4 4

gaan zitten en opstaan 
uit stoel

 met enige moeite 34 42 22 17 16 16

 met grote moeite 10 8 7 2 2 4

 alleen met hulpmiddelen 0 0 1 1 1 1

persoonlijke verzorging

gezicht en handen wassen

 met enige moeite 15 23 6 2 5 2

 met grote moeite 3 5 1 1 1 0

 alleen met hulpmiddelen 0 0 2 1 0 1

rug en voeten wassen

 met enige moeite 31 47 14 8 10 8

 met grote moeite 17 12 6 3 1 3

 alleen met hulpmiddelen 1 2 3 1 2 4

a Er is ook naar andere activiteiten gevraagd. Deze gegevens zijn te vinden in de bijlage van dit hoofdstuk  
 (tabel B6.5). 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

6.4.2  Beperkingen bij huishoudelijke activiteiten
Zelfredzaamheid bij huishoudelijke activiteiten is niet alleen afhankelijk van het 
lichamelijk functioneren, maar wordt ook bepaald door traditionele (geslachtsge-
bonden) rolpatronen. Zo zijn veel oudere mannen waarschijnlijk niet in staat om een 
warme maaltijd te bereiden, omdat zij dit nooit geleerd hebben. Om de invloed van 
traditionele, sekse-gebonden rolpatronen te kunnen bepalen, zullen de verschillende 
huishoudelijke beperkingen apart worden besproken voor mannen en vrouwen. 
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Tabel 6.10 Beperkingen bij huishoudelijke activiteitena bij 55-plussers, naar etnische groep en 
geslacht, 2003 (verticaal gepercenteerd)

  Turken
Marok-
kanen

  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen

mannen

klaarmaken warme maaltijd

 zonder moeite 28 36 72 85 73 79

 met moeite 15 10 8 3 4 7

 kan het niet 6 7 7 1 4 2

 doet het nooit/kan het niet 16 18 5 5 7 7

 doet het nooit/kan het wel 34 30 7 6 11 6

kleine reparaties en klusjes in 
huis

 zonder moeite 28 27 60 77 71 78

 met moeite 35 40 9 10 15 11

 kan het niet 11 23 13 5 4 5

 doet het nooit/kan het niet 18 7 15 6 8 3

 doet het nooit/kan het wel 8 3 4 2 3 3

vrouwen

klaarmaken warme maaltijd

 zonder moeite 51 45 80 94 93 89

 met moeite 37 51 15 4 6 3

 kan het niet 5 3 3 1 1 2

 doet het nooit/kan het niet 4 1 1 1 0 3

 doet het nooit/kan het wel 3 1 1 0 0 3

kleine reparaties en klusjes in 
huis

 zonder moeite 14 5 23 42 40 40

 met moeite 28 34 10 18 9 7

 kan het niet 30 33 27 14 16 14

 doet het nooit/kan het niet 24 21 36 21 24 29

 doet het nooit/kan het wel 4 8 4 5 12 11

a Er is ook naar andere activiteiten gevraagd. Deze gegevens zijn te vinden in de bijlage van dit hoofdstuk (tabel B6.6). 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

In de antwoorden zijn inderdaad aanwijzigen voor traditionele rolpatronen te vinden. 
Turkse en Marokkaanse oudere mannen hebben veel meer moeite met het klaarmaken 
van de warme maaltijd, het huis schoonhouden, bodschappen doen en kleine repara-
ties rondom het huis verrichten dan autochtone mannen (zie tabel 6.10 en de gegevens 
in tabel B6.6 in de bijlage). Bij het klaarmaken van de warme maaltijd en het huis 
schoonhouden valt echter op dat veel Turkse en Marokkaanse mannen deze activiteiten 
nooit uitvoeren, maar dit wel zouden kunnen. Dat neemt echter niet weg dat het aan-
deel Turkse en Marokkaanse mannen dat aangeeft deze activiteiten nooit uit te voeren 
en het ook niet te kunnen groter is dan bij autochtone mannen. 



120 Gezondheid

Bij de vrouwen is ook duidelijk dat de Turken en Marokkanen meer beperkingen 
hebben dan de Surinamers, Antillianen, Molukkers en autochtonen. Net als bij de 
beperkingen in mobiliteit en de persoonlijke verzorging hebben Marokkanen de 
meeste beperkingen en hebben Surinamers meer beperkingen dan autochtonen, 
maar is het verschil met de autochtonen kleiner dan bij de Turken en Marokkanen.

6.4.3  Samenvattend overzicht
Op basis van de individuele items is het mogelijk om verzamelmaten voor beper-
kingen in mobiliteit, persoonlijke verzorging en huishoudelijke activiteiten en een 
overkoepelende maat voor fysieke beperkingen te berekenen (zie tabel 6.11). Turken 
en Marokkanen hebben meer beperkingen in mobiliteit, persoonlijke verzorging en 
huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen dan autochtonen. Hetzelfde geldt voor 
de Surinamers, maar het verschil met de autochtone bevolking is kleiner. Antillianen 
en Molukkers hebben ongeveer evenveel beperkingen als de autochtonen, en in het 
geval van de Molukkers soms zelfs minder. 
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Tabel 6.11 Fysieke beperkingen bij 55-plussers, naar etnische groep, geslacht en leeftijd,  
2003 (% ernstig beperkt, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen Molukkers 

  autoch- 
  tonen

mobiliteit

 totaal 46 61 21 14 11 17

 man 41 57 17 10 7 12

 vrouw 50 64 25 19 16 21

 55-64 jaar 42 58 15 9 4 9

 ≥ 65 jaar 51 65 27 20 18 24

persoonlijke verzorging

 totaal 34 35 19 8 9 12

 man 32 34 17 7 7 10

 vrouw 36 36 20 10 10 13

 55-64 jaar 31 33 14 4 3 6

 ≥ 65 jaar 38 38 23 13 13 17

huishoudelijke activiteiten

 totaal 20 26 14 4 4 5

 man 16 24 11 1 0 2

 vrouw 23 29 18 7 7 8

 55-64 jaar 17 25 11 1 0 0

 ≥ 65 jaar 23 29 18 7 8 9

verzamelmaat fysieke beper-
kingen

 totaal 46 57 25 12 11 15

 man 41 53 20 7 6 10

 vrouw 51 61 30 17 16 20

 55-64 jaar 41 54 19 7 3 7

 ≥ 65 jaar 51 61 31 18 18 23

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 6.12 geeft inzicht in de determinanten van fysieke beperkingen. De interpretatie 
van de gegevens in de tabel is hetzelfde als bij tabel 6.8. Mannen hebben over het 
algemeen meer fysieke beperkingen dan vrouwen en met het stijgen van de leeftijd 
nemen de fysieke beperkingen toe. Laagopgeleiden hebben meer beperkingen dan 
personen met een hogere opleiding en degenen die hebben gewerkt hebben minder 
fysieke beperkingen dan personen die nooit hebben gewerkt. Het is hierbij moeilijk 
om oorzaak en gevolg te scheiden. Wellicht dat men niet is gaan werken juist omdat 
er sprake was van fysieke beperkingen. Personen met meerdere chronische aandoe-
ningen en met een slechte geestelijke gezondheid hebben meer fysieke beperkingen. 
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Er is opnieuw voor veel groepen allochtone ouderen sprake van een accumulatie van 
determinanten die met een slechtere gezondheid samenhangen. Veel allochtone 
ouderen hebben een lage opleiding en met name veel allochtone oudere vrouwen 
hebben nooit gewerkt. 

Toch kunnen deze factoren niet helemaal de verschillen tussen de groepen verkla-
ren, deze blijven ook na correctie bestaan. 

Tabel 6.12 Determinanrten van fysieke beperkingen bij 55-plussers, 2003 (n = 1655 in bèta’s)a

               bèta’s

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,14

 Marokkanen 0,21

 Surinamers 0,02

 Antillianen –0,05

 Molukkers –0,06

mannen (t.o.v. vrouwen) –0,06

leeftijd 0,17

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) –0,06

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) –0,09

sociaal-culturele integratie 0,04

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) –0,02

co-morbiditeit (t.o.v. geen co-morbiditeit) 0,33

geestelijke gezondheid (SF-12 maat) –0,21

R2 (cadjusted) (%) 43

a Significante (p < 0,05) bèta’s zijn vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

6.5  Ervaren gezondheid
De ervaren gezondheid is een indicator die in veel onderzoek naar gezondheid en 
gebruik van zorgvoorzieningen wordt gehanteerd. Het is ook een indicator die grote 
verschillen tussen de groepen laat zien. Allochtonen rapporteren vaak een slechtere 
ervaren gezondheid dan autochtonen. Zo liet Dagevos (2001b) zien dat 35-69-jarigen 
van alle vier de traditionele minderheidsgroepen een significant slechtere ervaren 
gezondheid hadden dan autochtonen. De Tweede Nationale Studie geeft eenzelfde beeld 
(Van Lindert et al. 2004). Van de Turken oordeelt 47% dat de eigen gezondheid matig 
dan wel (heel) slecht is, bij de Marokkanen is dit 40% en bij de Surinamers en Antil-
lianen 34%. Ter vergelijking: bij de autochtonen beoordeelde slechts 18% de eigen 
gezondheid als matig of (heel) slecht.

In het onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam (Poort 
et al. 2001) was de ervaren gezondheid van de Turkse en Molukse ouderen veel slechter 
dan die van de autochtonen. Van de autochtone mannelijke 65-plussers beoordeelde 
bijvoorbeeld 83% de eigen gezondheid als uitstekend tot (zeer) goed. Bij de Turkse en 
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Marokkaanse mannelijke 65-plussers was dit respectievelijk 28% en 25%. In onder-
zoek onder Molukse ouderen in Limburg (Symbiose 1999) vond 50% de eigen gezond-
heid redelijk en 20% slecht.

Bij een maat als ervaren gezondheid kan men zich, net als bij de andere indicatoren, 
afvragen hoe cultuurbepaald deze is. Een internationale vergelijking leert dat de 
validiteit van het vragen naar ervaren gezondheid nog niet bepaald is. De consistentie 
in de uitkomsten is wel zeer groot. Turkse arbeiders zijn bijvoorbeeld in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw niet alleen naar Nederland getrokken, maar 
ook naar Zweden en Duitsland. In zowel Duitsland als Zweden wordt gevonden dat 
de ervaren gezondheid van Turkse arbeidsmigranten veel minder hoog is dan die van 
de autochtone Duitsers en Zweden. De grootte van de gevonden verschillen is ook 
vergelijkbaar met de verschillen die in Nederland worden gevonden. In een Zweeds 
onderzoek (Hjern et al. 2001) werd bijvoorbeeld gevonden dat 38% van de Turkse 
migranten (tussen de 27 en 60 jaar) de gezondheid als minder dan goed ervoer, tegen 
15% van de autochtone Zweden.7 

Marokkaanse en Turkse ouderen hebben een veel slechtere ervaren gezondheid dan de 
autochtonen, en de Marokkanen hebben de slechtste ervaren gezondheid (zie tabel 6.13). 
De ervaren gezondheid van de Surinamers is ook slecht, maar de verschillen met de 
autochtonen zijn kleiner. De Antillianen en de Molukkers lijken het meeste op de autoch-
tonen wat de ervaren gezondheid betreft. In tegenstelling tot eerdere indicatoren is de 
ervaren gezondheid van de Antillianen en de Molukkers wel iets slechter dan die van de 
autochtonen. 

Tabel 6.13 De ervaren gezondheida bij 55-plussers, naar etnische groep, leeftijd en geslacht, 
2003 (percentage dat zich matig/slecht voelt, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

    Turken Marokkanen   Surinamers Antillianen   Molukkers autochtonen

totaal 71 81 61 44 41 35

man 67 76 57 40 37 30

vrouw 76 85 66 49 46 40

55-64 jaar 69 79 58 42 37 31

≥ 65 jaar 74 83 64 47 45 39

a Gevraagd werd: Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Is deze uitstekend, zeer goed, goed,  
 matig of slecht? 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

In tabel 6.14 zijn de uitkomsten van een logistische regressie gegeven, waarmee te 
bepalen is wat de determinanten zijn van de ervaren gezondheid. De ervaren gezond-
heid wordt met name bepaald door het voorkomen van chronische aandoeningen, 
fysieke beperkingen en de geestelijke gezondheid. Daarnaast is er een samenhang 
tussen een lage opleiding en een slechte ervaren gezondheid. 
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Het is, gezien deze uitkomsten, niet vreemd dat de meeste allochtone ouderen een 
slechtere ervaren gezondheid hebben dan autochtone ouderen: ze hebben een lage 
opleiding, veel chronische aandoeningen en veel fysieke beperkingen. Deze deter-
minanten verklaren vrijwel alle verschillen tussen de groepen, behalve bij de Suri-
naamse ouderen. Zij houden, ook na statistische correctie, een slechtere ervaren 
gezondheid dan de autochtonen.

Tabel 6.14 Determinanten van een matige of slechte ervaren gezondheid bij 55-plussers, 2003 
(in odds ratios, n = 1518)a

        odds ratio

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,77

 Marokkanen 1,51

 Surinamers 2,15

 Antillianen 1,26

 Molukkers 1,29

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,29

leeftijd 0,98

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) 0,56

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 0,75

sociaal-culturele integratie 0,89

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) 1,18

co-morbiditeit van chronische aandoeningen (t.o.v. geen co-morbiditeit) 3,77

fysieke beperkingen 1,85

psychisch welbevinden 0,95

R2 (Nagelkerke) (%) 53

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

6.6 Kwetsbare ouderen

De gegevens uit dit hoofdstuk maken het mogelijk om de groep kwetsbare ouderen 
te bepalen zoals dit gebeurde in de Rapportage ouderen 2004 (De Klerk 2004). Een 
kwetsbare oudere is daar opgevat als een persoon waarbij de draaglast groter is dan 
de draagkracht. Draaglast wordt gedefinieerd in termen van beperkingen die de zelf-
redzaamheid in ernstige mate aantasten en draagkracht in termen van hulpbronnen 
die de zelfredzaamheid vergroten, namelijk het inkomen en het sociale netwerk. 
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Draaglast
Tabel 6.15 geeft een overzicht van het aantal ouderen met ernstige zelfzorgproblemen, 
volgens verschillende definities in oplopende strengheid. Volgens de meest ruimte 
definitie (personen met matige of ernstige fysieke beperkingen of psychische pro-
blemen) heeft meer dan driekwart van de Turkse en Marokkaanse ouderen ernstige 
zelfzorgproblemen. Binnen de middendefinitie (ernstige lichamelijke beperkingen 
of matige lichamelijke beperkingen plus psychische problemen) heeft (bijna) de 
helft van de Turkse en Marokkaanse ouderen zelfzorgproblemen. Wanneer de meest 
strenge definitie wordt gehanteerd (personen die zorg op afroep nodig hebben), dan 
zijn er opvallend genoeg geen verschillen tussen de groepen meer. Relatief gezien 
telt de groep Surinaamse ouderen de meeste personen met ernstige zelfzorgproble-
men, volgens de meest strenge definitie.

Tabel 6.15 Zelfstandig wonende ouderen (55-plussers) met zelfzorgproblemen volgens  
uiteenlopende definities, naar etniciteit, 2003 (in procenten)

  Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

ruime definitiea 71 77 46 36 26 34

midden definitieb 45 50 24 11 12 12

strenge definitiec 1 0 3 0 1 1

a Matige of ernstige lichamelijke beperkingen of psychische problemen. 
b Ernstige lichamelijke beperkingen of matige beperkingen in combinatie met psychische problemen. 
c Zorg op afroep nodig (items: zitten en opstaan, in en uit bed gaan, aan- en uitkleden, gezicht en handen wassen). 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Draagkracht
Een grote draaglast kan gecompenseerd worden door een hoge draagkracht. Dit wil 
zeggen dat mensen hulpbronnen hebben zoals een redelijk inkomen of een groot 
sociaal netwerk waarmee zij particuliere of informele hulp kunnen inschakelen om 
hen te ondersteunen. In tabel 6.16 staat een aantal gegevens met betrekking tot de 
draagkracht uit eerdere hoofdstukken samengevat.
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Tabel 6.16 Aanwezigheid van hulpbronnen bij zelfstandig wonende 55-plussers, naar etniciteit, 
2003 (in procenten)

  Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers Antillianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

alleenstaand 11 10 45 47 21 40

waarvan geen kinderen 
dichtbij 3 5 13 19 8 15

laag inkomen 67 86 31 42 22 11

alleenstaand + laag 
inkomen 4 6 16 20 1 4

waarvan geen kinderen 
dichtbij 2 3 5 7 0 2

Bron: SCP (GWAO’03)

Wat het sociale netwerk betreft, hebben de Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen 
de grootste hulpbronnen. Zij zijn het minst vaak alleenstaand. Alleenstaanden zijn extra 
kwetsbaar wanneer er geen kinderen in de buurt wonen die kunnen helpen. Deze groep 
is het grootst bij de Surinaamse, Antilliaanse en autochtone ouderen. Tegenover het 
grote sociale netwerk van de Turkse en Marokkaanse ouderen staat dat hun inkomens 
zeer laag te noemen zijn. Autochtone ouderen hebben gemiddeld het hoogste inkomen.

Een combinatie van de twee hulpbronnen laat zien dat Surinaamse en Antilli-
aanse ouderen de minste hulpbronnen hebben. Een laag inkomen gaat bij hen vaak 
gepaard met het ontbreken van een partner. 

Als ook nog in beschouwing wordt genomen welke alleenstaanden met een laag 
inkomen kinderen in de buurt hebben wonen, blijft het beeld hetzelfde. De Molukse, 
Marokkaanse en Turkse ouderen hebben de meeste hulpbronnen.

In tabel 6.17 worden draaglast en draagkracht gecombineerd om te komen tot een 
beeld van de groep kwetsbare ouderen. Hieruit blijkt dat Turkse, Marokkaanse, 
Antilliaanse en Molukse ouderen niet kwetsbaarder zijn dan autochtone ouderen. 
Voor de Turkse en Molukse ouderen komt dit met name door hun omvangrijke soci-
ale netwerk. De groep Surinaamse ouderen telt relatief de meeste kwetsbare oude-
ren: zij vormen samen 3% van de totale groep Surinaamse ouderen, hetgeen een laag 
percentage is. 
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Tabel 6.17 Draaglast en draagkracht: kwetsbare ouderen (55-plussers), naar etniciteit, 2003 
(in procenten)

Turken
  Marok- 
  kanen

  Surina- 
  mers

  Antil- 
  lianen Molukkers

  autoch- 
  tonen

met zelfzorgproblemen 
(middendefinitie) 45 49 22 11 12 11

waarvan alleenstaand 6 5 13 6 2 6

waarvan laag inkomen 30 44 10 6 4 3

waarvan alleenstaand + 
laag inkomen 3 4 5 3 0 1

waarvan alleenstaand 
+ laag inkomen + geen 
kinderen dichtbij 2 1 3 1 0 0

Bron: SCP (GWAO’03)

De gegevens uit tabel 6.17 wijzen op het grote belang van het sociale netwerk voor 
de Turkse en Marokkaanse ouderen. Mochten de partner of de kinderen in de buurt 
wegvallen dan zouden deze ouderen, gezien hun lage inkomen, vrijwel zonder uitzon-
dering kwetsbaar zijn. Deze steun op het sociale netwerk is extra noodzakelijk indien 
men de Nederlandse taal niet goed spreekt, zoals met name geldt voor veel Turkse en 
Marokkaanse oudere vrouwen (zie hoofdstuk 3). In hoofdstuk 8 van dit rapport zal 
gekeken worden hoe het staat met de werkelijke hulp uit het sociale netwerk. In de 
huidige analyse van kwetsbaarheid is immers alleen de potentiële hulp uit het sociale 
netwerk meegenomen: de aanwezigheid van een partner of kinderen in de buurt.

6.7  Samenvatting

Culturele bepaaldheid van de indicatoren van gezondheid
Eén van de centrale vragen van dit rapport is hoe het gesteld is met de gezondheid van 
allochtone ouderen. Er zijn aanwijzingen dat de uitkomsten van de verschillende indica-
toren (die door middel van zelfrapportage verzameld zijn) beïnvloed zijn door culturele 
factoren, door verschillen in interpretatie dus. Dit maakt vergelijking tussen groepen 
moeilijk en het maakt het ook lastig om uitspraken te doen over ‘de’ gezondheid. 

Dit alles betekent niet dat de indicatoren nietszeggend zijn. Voor de mensen zelf 
is immers belangrijk hoe ze zich voelen, los van objectieve indicatoren. Daarnaast is 
het met name de ervaren gezondheid die het gebruik van medische en zorgvoorzie-
ningen bepaalt. Binnen vrijwel alle (nationale en internationale) onderzoeken naar 
allochtone en allochtone ouderen is tot op heden gebruikgemaakt van zelfrapportage. 
Dit neemt niet weg dat het hoog tijd wordt om de verschillende gezondheidsindicatoren 
cultureel te valideren, hetgeen om een ander soort onderzoek vraagt.

Los van deze discussie over de validiteit van de indicatoren geeft de invloed van 
culturele achtergrond wel goed aan hoe belangrijk de interculturalisatie van de zorg 
is. Als immers de beleving van gezondheid en beperkingen cultureel bepaald is, is 
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dit iets voor de zorg en voor zorgverleners om rekening mee te houden en op in te 
springen.

Gezondheidstoestand
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen rapporteren meer chronische aandoeningen 
dan Antillianen, Molukkers en autochtonen. Molukse ouderen rapporteren het minste 
aantal chronische aandoeningen. Het voorkomen van de verschillende chronische 
aandoeningen is zeer verschillend per groep. Diabetes wordt binnen iedere groep meer  
gerapporteerd dan bij de autochtonen. Dit is in overeenstemming met literatuur uit het 
buitenland met betrekking tot andere groepen migranten. Blijkbaar levert het migran-
tenbestaan risicofactoren op voor diabetes. Hypertensie komt bij alle allochtone groe-
pen (behalve de Molukkers) meer voor dan bij de autochtonen. Andere aandoeningen 
komen echter minder voor dan bij de autochtonen: kanker komt minder voor onder 
Marokkanen, Antillianen en Molukkers. De Molukkers lijken de meest gezonde alloch-
tone groep te zijn: een aantal aandoeningen komt bij hen minder voor.

De autochtonen en de Antillianen hebben het hoogste geestelijke welbevinden, de 
Turken en Marokkanen het laagste. De Molukkers zitten hiertussenin.

Turkse en Marokkaanse ouderen hebben de meeste fysieke beperkingen op het gebied 
van mobiliteit en persoonlijke verzorging, op enige afstand gevolgd door de Surinamers. 
Turkse en Marokkaanse oudere hebben verder meer hdl-beperkingen (hdl = huishou-
delijke dagelijkse levensverrichtingen) dan de andere groepen allochtone ouderen. In 
feite geven de Turkse en Marokkaanse ouderen zoveel beperkingen aan dat het voor velen 
van hen moeilijk zal zijn om zelfstandig te functioneren. 

Turkse en Marokkaanse ouderen ervaren hun gezondheid als slechter dan de overige 
groepen ouderen. Surinaamse ouderen hebben ook een significant slechtere gezond-
heid dan de andere groepen.

Als men, op basis van deze zelfgerapporteerde gegevens, een rangorde zou moeten 
aangeven, dan zouden Turkse en Marokkaanse ouderen de slechtste gezondheid 
hebben, op enige afstand gevolgd door Surinaamse ouderen. De gezondheid van 
Antilliaanse ouderen is wellicht iets slechter dan die van autochtone ouderen, die van 
de Molukse ouderen iets beter.

Wat met name duidelijk wordt is dat het niet juist is om te stellen dat allochtone 
ouderen in ieder opzicht minder gezond zijn dan autochtone ouderen. Zo overlijden 
autochtone ouderen eerder aan kanker dan allochtone ouderen. Aan de andere kant 
overlijden allochtone ouderen eerder aan suikerziekte dan autochtone ouderen. 
Verder zijn er verschillen in het beeld, afhankelijk van de specifieke gezondheidsin-
dicator die wordt gebruikt. 
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Determinanten van gezondheid
Wat zijn de belangrijkste determinanten van gezondheid? Leeftijd en sociaal-econo-
mische status blijken belangrijke determinanten te zijn, bij vrijwel alle indicatoren 
van gezondheid. Verder speelt ook geslacht mee: mannen hebben vaak minder chro-
nische aandoeningen en minder beperkingen dan vrouwen. Bij het voorkomen van 
een aantal chronische aandoeningen speelt de sociaal-culturele integratie een rol. Zo 
hebben ouderen met een lage mate van sociaal-culturele integratie een grotere kans 
op diabetes en een kleinere kans op kanker. 

Er is bij veel groepen allochtone ouderen sprake van een accumulatie van factoren 
die de kans op een slechtere gezondheid vergroten. Veel allochtone ouderen hebben 
een lage opleiding en een lage mate van sociaal-culturele integratie.

Toch kunnen niet alle verschillen tussen de groepen met behulp van de boven-
genoemde determinanten worden verklaard. Er zijn dus nog andere factoren in het 
spel. De meest waarschijnlijke factor wordt gevormd door de verschillen in leefstijl 
tussen de verschillende groepen. 

Kwetsbare ouderen?
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen hebben een grote draaglast omdat zij 
relatief vaak ernstige zelfzorgproblemen hebben. Het inkomen is voor veel van deze 
ouderen geen hulpbron om de draagkracht te vergroten. Het sociale netwerk wel. 
Omdat er maar zeer weinig Turkse en Marokkaanse ouderen alleenstaand zijn, is de 
groep kwetsbare ouderen bij hen niet veel groter dan onder de autochtone ouderen. 
Surinaamse ouderen zijn vaak alleenstaand en hebben vaak geen kinderen in de 
buurt wonen: de groep kwetsbare ouderen is bij hen dan ook het grootst.
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Bijlage bij hoofdstuk 6

Tabel B6.1 Het voorkomen van verschillende gerapporteerde chronische aandoeningen onder 
mannen (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

heeft suikerziekte 26 29 25 19 17 7

heeft ooit gehad:

beroerte, hersenbloeding of  
herseninfarct 13 6 12 7 9 10

kanker 5 2 7 2 4 10

heeft het afgelopen jaar last gehad 
van:

ernstige hartaandoening 22 11 14 6 10 11

migraine of regelmatig ernstige 
hoofdpijnen 39 46 15 8 5 5

hoge bloeddruk 46 37 38 32 26 24

astma, chronische bronchitis of cara 27 12 6 4 13 12

ernstige/hardnekkige darmstoor-
nissen 20 22 9 5 4 8

ernstige/hardnekkige aandoeningen 
aan de rug (incl. hernia) 41 29 26 15 6 17

gewrichtsproblemen 48 44 34 24 16 25

andere langdurige ziekte of aan-
doening 37 28 21 15 16 20

Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel B6.2 Het voorkomen van verschillende gerapporteerde chronische aandoeningen onder 
vrouwen (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  vrouwen Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen Molukkers

autoch- 
tonen

heeft suikerziekte 31 33 31 24 22 12

heeft ooit gehad:

beroerte, hersenbloeding 
of herseninfarct 11 4 10 6 8 8

kanker 7 3 8 3 5 11

heeft het afgelopen jaar last 
gehad van:

ernstige hartaandoening 19 8 11 3 8 9

migraine of regelmatig 
ernstige hoofdpijnen 50 57 26 18 16 16

hoge bloeddruk 55 46 47 41 35 33

astma, chronische bronchitis 
of cara 30 15 10 7 16 16

ernstige/hardnekkige 
darmstoornissen 22 24 11 7 6 10

ernstige/hardnekkige 
aandoeningen aan de rug 
(incl. hernia) 50 38 34 24 15 26

gewrichtsproblemen 65 60 51 41 33 42

andere langdurige ziekte of 
aandoening 34 25 19 13 14 17

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel B6.3 Voorkomen van gerapporteerde chronische aandoeningen waarvoor men onder 
behandeling is geweest van een arts (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Turken
  Marok- 
  kanen Surinamers   Antillianen   Molukkers autochtonen

totaal 2,8 2,0 1,9 1,2 1,1 1,2

man 2,7 1,8 1,7 1,1 1,0 1,1

vrouw 3,0 2,1 2,0 1,4 1,3 1,4

55-64 jaar 2,7 1,9 1,7 1,1 1,0 1,1

≥ 65 jaar 2,9 2,0 2,0 1,4 1,3 1,4

Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel B6.4 Het voorkomen van verschillende gerapporteerde chronische aandoeningen  
waarvoor men onder behandeling is geweest van een arts (gecorrigeerd voor  
leeftijd en geslacht)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen Molukkers

autoch- 
tonen

heeft suikerziekte 28 29 27 22 19 9

heeft ooit gehad:

beroerte, hersenbloeding 
of herseninfarct 8 4 8 5 6 3

kanker 3 1 6 2 4 8

heeft het afgelopen jaar last 
gehad van:

ernstige hartaandoening 19 9 12 4 8 9

migraine of regelmatig 
ernstige hoofdpijnen 36 32 13 6 6 4

hoge bloeddruk 44 34 39 33 27 26

astma, chronische  
bronchitis of cara 26 11 7 4 12 11

ernstige/hardnekkige 
darmstoornissen 17 15 7 4 3 8

ernstige/hardnekkige 
aandoeningen aan de rug 
(incl. hernia) 35 21 22 14 7 14

gewrichtsproblemen 49 37 39 30 15 31

andere langdurige ziekte of 
aandoening 21 11 19 8 3 16

Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel B6.5 Beperkingen in de mobiliteit bij 55-plussers, 2003 (percentage gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen Molukkers

autoch- 
tonen

mobiliteit

de woning verlaten en  
binnengaan

 met enige moeite 29 46 13 10 6 8

 met grote moeite 15 15 6 2 2 3

 alleen met hulpmiddelen 2 2 4 3 3 3

persoonlijke verzorging

in en uit bed stappen

 met enige moeite 36 42 19 13 14 11

 met grote moeite 13 8 7 1 2 3

 alleen met hulpmiddelen 0 0 3 2 1 1

aan- en uitkleden

 met enige moeite 27 37 13 8 8 9

 met grote moeite 5 6 4 1 1 1

 alleen met hulpmiddelen 1 0 2 1 1 2

Bron: SCP (GWAO’03)
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Tabel B6.6 HDL-beperkingen bij 55-plussers, naar etnische groep en geslacht, 2003  
(verticaal gepercenteerd)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

mannen

het huis schoonhouden

 zonder moeite 14 23 59 77 68 65

 met moeite 25 32 16 11 17 14

 kan het niet 9 15 8 4 1 7

 doet het nooit/kan het niet 28 14 11 2 3 6

 doet het nooit/kan het wel 24 16 5 6 11 9

boodschappen doen

 zonder moeite 37 27 67 81 79 82

 met moeite 37 52 13 11 14 8

 kan het niet 6 14 7 3 1 5

 doet het nooit/kan het niet 12 6 9 2 3 3

 doet het nooit/kan het wel 8 1 3 2 3 1

vrouwen

het huis schoonhouden

 zonder moeite 22 10 41 58 69 54

 met moeite 53 79 36 33 22 29

 kan het niet 15 8 13 2 3 7

 doet het nooit/kan het niet 10 3 10 5 5 7

 doet het nooit/kan het wel 1 0 0 3 1 4

boodschappen doen

 zonder moeite 22 8 44 62 78 69

 met moeite 48 55 35 31 14 20

 kan het niet 20 23 13 3 3 4

 doet het nooit/kan het niet 6 8 6 3 4 5

 doet het nooit/kan het wel 3 6 3 1 1 2

Bron: SCP (GWAO’03)



135Gezondheid

Noten

1 Somatiseren: de neiging om lichamelijke ongemakken en klachten te ervaren en te  
rapporteren warvoor geen pathologische verklaringen kunnen worden gevonden.

2 Correctie voor leeftijd vond plaats door middel van een lineaire regressie met leeftijd, 
geslacht en etnische groep als predictoren, of door middel van het opvragen van de 
estimated means bij de gml-procedure binnen de spss-programmatuur (gml staat voor 
General Linear Model). Hierbij werd alleen gecorrigeerd voor hoofdeffecten, zoals dat 
ook in andere onderzoeken gebeurt.

3 Hierdoor kunnen de gegevens die in dit hoofdstuk worden gerepresenteerd iets 
verschillen van de gegevens in het cijferrapport allochtone ouderen (Schellingerhout 
2004), waarin alleen niet-gecorrigeerde maar wel gewogen, representatieve gegevens 
worden gepresenteerd. Dit is een belangrijk verschil. In het cijferrapport staat bijvoor-
beeld dat 26% van de Turkse 55-plussers suikerziekte heeft tegen 10% van de autoch-
tone 55-plussers. We weten dan echter nog niet of de verschillen tussen de Turkse en de 
autochtone ouderen misschien worden verklaard doordat de Turkse groep bijvoorbeeld 
meer mannen telt dan de autochtone groep. In het huidige rapport wordt gemeld dat 
28% van de Turkse 55-plussers suikerziekte heeft tegen (toevallig hetzelfde percentage) 
10% van de autochtonen. Dit percentage is gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsver-
schillen tussen de groepen en kan dus wel vergeleken worden.

4 De specifieke aandoeningen zijn gekozen op basis van de literatuur over allochtone 
ouderen

5 In dit internationaal vergelijkend onderzoek worden overigens wel degelijk verschillen 
tussen landen gevonden in de manier waarop de sf-36 ingevuld wordt. In een onder-
zoek onder epileptici in verschillende Europese landen (waaronder Nederland) bleek 
bijvoorbeeld dat mensen hun gezondheid, zoals gemeten in de sf-36 anders waar-
deerden (Buck et al. 2000). Deze verschillen waren juist het grootst voor de schalen die 
specifiek met de geestelijke gezondheid te maken hadden. Opvallend genoeg bleken de 
Nederlanders hoger te scoren op geestelijk welbevinden dan de meeste andere landen 
(zich dus geestelijk gezonder te voelen).

6 Het Nederlands Kanker Instituut is op dit moment bezig met het normeren en valideren 
van de sf-12 en de sf-36 (waar de sf-12 een verkorte versie van is) voor allochtone 
groepen. Een eigen normering opstellen aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is 
niet mogelijk. Hiervoor moet men de hele sf-36 afnemen omdat de sf-12 schattingen 
genereert voor de uitkomsten van de sf-36. 

7 Cijfers met betrekking tot de ervaren gezondheid van Turkse ouderen in Turkije werden 
niet gevonden. Wel is duidelijk dat migratie grote effecten heeft op de gezondheid. 
Zo is het voorkomen van Diabetes II onder Turken in Turkije (Satman et al. 2002) niet 
verhoogd ten opzichte van het voorkomen van Diabetes II in andere landen. Onder de 
Turken in Nederland komt Diabetes II echter wel meer voor dan onder de autochtone 
Nederlanders.
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7 Gebruik van medische voorzieningen

Roelof Schellingerhout en Mirjam de Klerk

7.1  Inleiding

In hoofdstuk 6 is duidelijk geworden dat de gezondheidstoestand van verschillende 
allochtone groepen minder goed is dan die van autochtonen. Het gaat dan met name 
om Turkse en Marokkaanse en in iets mindere mate om Surinaamse ouderen. Deze 
slechtere gezondheid leidt tot de algemene verwachting dat deze groepen allochtonen 
meer gebruik zullen maken van medische voorzieningen dan autochtonen. Er is 
echter geen één op één relatie tussen (ervaren) gezondheid en gebruik van medische 
voorzieningen, zoals ook in het inleidende hoofdstuk 1 al werd opgemerkt. 

Gelijke toegang tot medische voorzieningen is een belangrijk beleidsdoel. Van Laar 
et al. (te verschijnen) onderscheiden verschillende vormen van toegankelijkheid tot 
zorg. Financiële toegankelijkheid heeft betrekking op de middelen die een patiënt 
tot zijn beschikking heeft om de benodigde zorg te kunnen betalen. Bij geografische 
toegankelijkheid gaat het om de vraag of voorzieningen en hulpverleners aanwezig 
zijn in de omgeving van de patiënt. Tijdige toegankelijkheid betreft de mogelijkheid 
om tijdig geholpen te worden en is sterk afhankelijk van de capaciteit. 

Hier wordt aangenomen dat deze vormen van toegankelijkheid van medische 
voorzieningen geen echte problemen vormen voor allochtone ouderen in Nederland 
en wordt gekeken naar de culturele toegankelijkheid. Deze wordt met name beïn-
vloed door het ‘verklaringsmodel’ van de patiënt. Hoe ziek voelt de patiënt zich? Kan 
de patiënt de ernst van de klachten inschatten? Weet de patiënt met welke zorgvraag 
naar welke zorgverlener te gaan? Ook het vermogen om duidelijk te maken wat de 
klachten zijn valt onder culturele toegankelijkheid. Culturele toegankelijkheid wordt 
ook wel aangeduid met interculturalisatie: het toegankelijk maken van de zorg voor 
mensen met een andere culturele achtergrond.

In de internationale literatuur wordt als maat voor toegankelijkheid het gebruik 
genomen, gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en gezond-
heidskenmerken. Hier zal bij deze operationalisatie van toegankelijkheid worden 
aangesloten, waarbij gebruik wordt gecorrigeerd voor de determinanten uit hoofd-
stuk 1 en de gezondheidstoestand zoals deze in het hoofdstuk 6 is beschreven. 

Bij het verklaren van het gebruik van medische voorzieningen wordt veel gebruik-
gemaakt van het model van Andersen en collega’s (Andersen en Newman 1973; 
Andersen en Aday 1978). Dit model is ontwikkeld om verschillen in het gebruik van 
gezondheidszorgvoorzieningen te verklaren en maakt onderscheid tussen individuele 
determinanten, maatschappelijke determinanten en kenmerken van het gezond-
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heidszorgsysteem. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke individuele kenmerken 
(kenmerken uit de leefsituatie van de individuele ouderen) van invloed zijn op het 
gebruik van voorzieningen (zie ook figuur 1.1). Als alleen gezondheidskenmerken 
van invloed zijn op het gebruik van voorzieningen, zou dat betekenen dat iedereen 
met gezondheidsproblemen dezelfde kans heeft om gebruik te maken van zorg-
voorzieningen. Vaak blijkt echter dat ook persoons- of situationele kenmerken van 
invloed zijn. In dat geval is mogelijk extra beleid nodig om de toegankelijkheid van 
de zorg voor alle ouderen te garanderen.

Over de determinanten van het gebruik door ouderen van verschillende voorzie-
ningen is al veel bekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor de thuiszorg (zie Timmermans 
et al. 1997; De Klerk 2001. Deze onderzoeken hebben echter vooral betrekking op 
autochtone ouderen. In dit hoofdstuk wordt specifiek gekeken naar de invloed van 
etniciteit op het gebruik van voorzieningen.

Bij het gebruik van medische voorzieningen wordt uitgegaan van zelfrapportage. 
In een studie onder inwoners van Amsterdam werd zelfrapportage van gebruik van 
medische voorzieningen vergeleken met officiële registraties van verzekeringsmaat-
schappijen (Reijneveld 2000). Het bleek dat het gebruik zoals gemeten met zelfrap-
portage steeds hoger was dan de officiële registraties, en dat hierin geen verschillen 
optraden tussen Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, andere allochtonen 
en autochtonen.1 Voor dit rapport betekent dit dat de gebruikscijfers als bovengrens 
worden aangenomen, waarbij de werkelijke gebruikscijfers lager zullen liggen. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst zal er een overzicht gegeven worden 
van de literatuur (§ 7.2). Daarna zal worden gekeken naar het gebruik van medicijnen 
(§ 7.3). Het volgende deel van het hoofdstuk gaat over het bezoeken van de huisarts  
(§ 7.4.1) en de overige medische voorzieningen zoal de medisch specialist, het zieken-
huis en de fysiotherapeut (§ 7.4.2). Ten slotte wordt de aandacht gericht op het 
gebruik van medische voorzieningen in het land van herkomst (§ 7.5). Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een samenvatting (§ 7.6).

Net als in het hoofdstuk over gezondheid worden steeds de resultaten gepresenteerd 
gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de groepen naar leeftijd en geslacht.

7.2  Literatuuroverzicht

Wat is er uit de literatuur bekend over gebruik en toegankelijkheid van medische 
zorg bij allochtone ouderen? Er is vooral veel onderzoek gedaan naar het huisartsen-
bezoek door de vier traditionele grote groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antillianen). Er is redelijke overeenstemming in de literatuur dat niet-westerse 
allochtonen de huisarts meer bezoeken dan autochtonen (Van Oers 2002; Van Leest 
et al. 2002; Stronks et al. 2001). Dit is met name betrouwbaar aangetoond voor 
Turkse patiënten (Weide en Foets 1997). 



138 Gebruik van medische voorzieningen

Verder wordt in de literatuur gesteld dat het gebruik van tweede- en derdelijnsvoor-
zieningen door allochtonen niet verschilt van dat door autochtonen, of indien er 
verschillen zijn, dat het gebruik lager is (Stronks et al. 2001; Van Leest et al. 2002). 
Onlangs toonde het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs 2004) echter op basis 
van registratiegegevens aan dat Turken tot 50 jaar meer ziekenhuisopnamen hebben 
dan Marokkanen, Surinamers of autochtone Nederlanders. De meest recente gege-
vens (zie tabel 7.1) komen uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de 
huisartspraktijk (Van Lindert et al. 2004).

Tabel 7.1 Gebruik van medische voorzieningen door 18-plussers, naar etnische groep  
(in procenten)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

huisarts (afgelopen twee  
maanden) 52 47 54 50 42

medisch specialist (afgelopen 
jaar) 60 47 57 62 41

ziekenhuisopname (afgelopen 
jaar) 8 7 7 10 7

fysiotherapeut (afgelopen jaar) 12 14 20 11 15

alternatieve behandelaars  
(afgelopen jaar) 4 2 3 5 7

tandarts (afgelopen twee  
maanden) 40 37 39 36 31

GGZ (afgelopen jaar) 11 9 11 14 6

medicijnen op recept (afgelopen 
twee weken) 26 25 33 23 16

vrij verkrijgbare medicijnen  
(afgelopen twee weken) 30 32 32 39 38

Bron: Van Lindert et al. (2004) SCP-bewerking

Het gebruik van verschillende medische voorzieningen verschilt aanzienlijk tussen 
de etnische groepen. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen bezoeken, in 
overeenstemming met ander onderzoek, de huisarts meer dan autochtonen. Ook het 
bezoek aan de medisch specialist lijkt iets hoger te zijn onder de meeste allochtone 
groepen ten opzichte van de autochtonen. In tegenstelling tot de bevindingen van 
het cbs (2004) worden Turken in dit onderzoek niet vaker opgenomen in het zieken-
huis dan autochtonen. 

De gegevens uit de Tweede Nationale Studie lijken er verder op te wijzen dat allochto-
nen iets meer gebruik maken van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg 
(ggz-voorzieningen) dan autochtonen. Dit is in tegenspraak met andere bevindingen, 
dat allochtonen minder gebruikmaken van de ggz (Struijs en Wennink 2000). 
Ten slotte blijkt uit de gegevens van de Tweede Nationale Studie dat allochtonen meer 
gebruik maken van medicijnen op recept (of in ieder geval meer medicijnen voorge-
schreven krijgen) dan autochtonen, terwijl het gebruik van vrij verkrijgbare medi-
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cijnen onder sommige groepen (Turken, Marokkanen en Surinamers) juist lager is. 
Deze gegevens komen overeen met eerdere bevindingen. Zo stelden Weide en Foets 
(1997) vast dat Turken meer pijn- en koortswerende middelen op recept gebruiken 
dan autochtonen. Turken, Marokkanen en Surinamers tot 55 jaar blijken in het alge-
meen meer geneesmiddelen op recept voorgeschreven te krijgen dan autochtonen 
(Van Dijk 2003). 

Ouderen
Er is ook het een en ander bekend over het gebruik van medische voorzieningen door 
allochtone ouderen. Uit het onderzoek van Poort et al. (2001) onder Amsterdamse 
Turkse en Marokkaanse 55-plussers bleek dat deze de huisarts vaker bezochten dan 
autochtonen. Vrouwen kregen hierbij vaker taalhulp dan mannen, waarbij deze taal-
hulp met name werd gegeven door de kinderen. Er werden geen verschillen gevon-
den met autochtonen wat betreft het bezoeken van medisch specialisten. Turkse en 
Marokkaanse vrouwen werden iets vaker dan autochtonen opgenomen in het zieken-
huis en maakten minder gebruik van de fysiotherapeut. 

Er waren geen verschillen tussen de Turken, Marokkanen en autochtonen wat 
betreft het gebruik van ggz-voorzieningen in het onderzoek van Poort et al. (2001), 
hoewel Struijs en Wennink (2000) eerder aantoonden dat allochtone ouderen nauwe-
lijks vertegenwoordigd zijn binnen de intramurale en semi-murale ggz-voorzienin-
gen. Een onderzoek van het Trimbos-instituut (Smits en De Vries 2003) laat zien dat 
Marokkaanse oudere mannen (55+) wel concrete klachten herkennen die met psy-
chische problemen samenhangen (zoals vergeetachtigheid), maar dat zij deze niet 
benoemen met psychische begrippen. Veel Turkse en Marokkaanse ouderen hebben 
wel eens van de ggz gehoord, maar ze weten niet wat de ggz voor hen kan doen.

Op basis van het overzicht van de literatuur kan worden gesteld dat het gebruik van 
medische voorzieningen verschilt tussen de etnische groepen. Deze verschillen blijven 
bestaan, ook als er gecontroleerd wordt voor sociaal-economische positie en voor het 
voorkomen van chronische aandoeningen en de ervaren gezondheid. Volgens Stronks 
et al. (2001) komen de verschillen wellicht voort uit het niveau van sociaal-culturele inte-
gratie. Een hoge mate van sociaal-culturele integratie is vaak verbonden met een betere 
kennis van het zorgsysteem. Lage niveaus van sociaal-culturele integratie zijn verbonden 
met een lager gebruik van medische voorzieningen. Verschillen in opvattingen kunnen 
ertoe leiden dat arts en patiënt niet tot elkaar kunnen komen. Er zijn aanwijzingen dat 
culturele achtergrond of opvattingen een rol spelen bij het gebruik van medische voor-
zieningen. Turken en Marokkanen consulteren een arts sneller bij klachten als griep, 
verkoudheid en hoofdpijn dan autochtonen (Weide en Foets 1997). Allochtone patiënten 
kunnen meer dan autochtone patiënten de wens hebben om medicijnen voorgeschreven 
te krijgen (Avezaath en Smulders 1996). Naast deze verschillen in culturele achtergrond 
kampen met name Turkse en Marokkaanse ouderen met een achterstand in de Neder-
landse taalvaardigheid (zie ook hoofdstuk 5). Communicatieproblemen tussen Turkse 
en Marokkaanse patiënten en huisartsen zijn dan ook veelvuldig in onderzoek aange-
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toond. Uit Bruijnzeels et al. (1998) blijkt dat huisartsen communicatieproblemen ervaren 
bij 44% van de Turkse en 39% van de Marokkaanse patiënten, tegen slechts 4% van de 
autochtone patiënten. El Haddouchi et al. (2000) komen tot vergelijkbare resultaten. In 
ongeveer 30% van de consulten met allochtone patiënten begrijpen patiënt en huisarts 
elkaar niet goed, tegen 13% bij de autochtonen. Onderzoek onder huisartsen in achter-
standswijken in Amsterdam (Gerits et al. 2001) laat zelfs een nog minder rooskleurig 
beeld zien. Huisartsen signaleerden bij bijna twee derde van de contacten met Turkse en 
Marokkaanse patiënten een communicatieprobleem. In bijna een kwart van de gevallen 
werd dit als ernstig ervaren. Een belangrijke uitkomst was verder dat huisartsen bij de 
patiëntencontacten waarbij er communicatieproblemen voorkwamen de hulpvraag vaker 
als oneigenlijk en onduidelijk beoordeelden.

Communicatieproblemen als hierboven geschetst worden soms aangeduid als één van 
de oorzaken waarom sommige groepen allochtonen (met name de Turken en Marokka-
nen) vaker de huisarts bezoeken. Eén bezoek is niet genoeg voor huisarts en patiënt om 
tot wederzijds begrip omtrent de klacht te komen. Ironisch genoeg zou in dit geval het 
frequenter bezoeken van de huisarts, dat vaak als een indicatie wordt beschouwd van een 
goede toegankelijkheid, juist een indicatie zijn voor ontoegankelijkheid.

7.3  Medicijngebruik

Hoeveel en welke medicijnen gebruiken allochtone ouderen en verschillen zij hierin 
van autochtone ouderen?2 Turkse en Surinaamse ouderen gebruiken vaker medicijnen 
dan andere ouderen. Zij gebruiken vooral meer medicijnen op recept (tabel 7.2 en 7.3). 

Tabel 7.2 Gebruik van medicijnen in de afgelopen twee weken door 55-plussers, naar  
etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

geen medicijnen 17 28 12 24 27 25

alleen medicijnen op recept 71 63 64 56 53 52

alleen vrij verkrijgbare medicijnen 3 3 8 4 8 7

op recept en vrij verkrijgbaar 9 6 17 16 13 16

Bron: SCP (GWAO’03)

Turken, Surinamers én Marokkanen gebruiken bovendien gemiddeld meer verschil-
lende medicijnen op recept dan andere ouderen (tabel 7.3). Deze resultaten komen 
overeen met eerder onderzoek, hoewel dit meestal niet specifiek ouderen betrof. 
Zo liet Van Dijk (2003) zien dat Turken, Marokkanen en Surinamers tot 55 jaar meer 
medicijnen op recept krijgen voorgeschreven dan autochtonen. 
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Tabel 7.3 Gebruik van medicijnen op recept door 55-plussers, naar etnische groep, geslacht en 
leeftijd, 2003 (in procenten en gemiddelden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

autoch- 
tonen

percentage

 totaal 80 69 80 71 65 68

 man 78 67 78 69 63 66

 vrouw 83 71 83 74 68 71

 55-64 jaar 76 66 75 67 59 61

 ≥ 65 jaar 84 72 85 76 71 74

gemiddeld aantal medicijnen

 totaal 2,2 1,8 2,0 1,3 1,4 1,4

 man 2,1 1,7 1,9 1,1 1,3 1,3

 vrouw 2,3 1,9 2,1 1,4 1,5 1,5

 55-64 jaar 2,0 1,7 1,8 1,1 1,2 1,2

 ≥  65 jaar 2,3 1,9 2,2 1,4 1,6 1,6

Bron: SCP (GWAO’03)

Overeenkomstig de uitkomsten van de Tweede Nationale Studie (Van Lindert et al. 2004) 
naar allochtone 18-plussers gebruiken Turkse en Marokkaanse ouderen juist minder 
vrij verkrijgbare medicijnen dan autochtonen (tabel 7.4). In het onderzoek van Van 
Lindert et al. (2004) werd bovendien gevonden dat ook Surinaamse 18-plussers minder 
vrij verkrijgbare medicijnen gebruiken. De Surinaamse ouderen uit het onderzoek 
Gezondheid en Welzijn Allochtone Ouderen (gwao) gebruiken echter ongeveer 
evenveel vrij verkrijgbare medicijnen als de autochtonen.

Wellicht zijn de verhoogde afname van medicijnen op recept en de verlaagde 
afname van vrij verkrijgbare medicijnen bij de Turkse en Marokkaanse ouderen met 
elkaar verbonden. Een verklaring is bijvoorbeeld dat Turkse en Marokkaanse ouderen 
minder geld hebben om vrij verkrijgbare medicijnen te kopen en dat ze proberen zo 
veel mogelijk medicijnen op recept te verkrijgen.

In het onderzoek is ook gevraagd naar het gebruik van medicijnen van anderen, 
die op recept zijn verkregen. In de literatuur over allochtone ouderen wordt bijvoor-
beeld soms geopperd dat Surinaamse ouderen medicijnen van elkaar zouden gebruiken 
(Wilmink 1999). Dit verschijnsel komt echter vrijwel niet voor onder de ouderen uit 
het gwao.3
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Tabel 7.4 Gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen in de afgelopen twee weken door  
55-plussers, naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003 (in procenten,  
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

   Turken Marokkanen Surinamers  Antillianen Molukkers autochtonen

totaal 12 9 25 20 20 23

man 10 7 22 18 18 21

vrouw 14 11 27 22 23 25

55-64 jaar 11 8 23 19 19 21

≥ 65 jaar 13 9 26 21 22 24

Bron: SCP (GWAO’03)

Welke medicijnen op recept gebruiken allochtone ouderen? Turkse, Marokkaanse en 
Surinaamse ouderen gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen en medicijnen 
tegen hoest, verkoudheid, griep en keelpijn dan autochtonen (tabel 7.5). Dit is in over-
eenstemming met eerder onderzoek (Weide en Foets 1997). Een nieuw resultaat is dat 
dezelfde groepen ook meer versterkende middelen gebruiken, zoals vitaminen, mine-
ralen en tonicum. 

Het gebruik van de overige medicijnen komt vrij goed overeen met het voorkomen 
van de verschillende chronische aandoeningen bij de etnische groepen. Niet verba-
zingwekkend, gezien de verschillen in het voorkomen van suikerziekte (hoofdstuk 6), 
gebruiken de verschillende groepen allochtone ouderen meer medicijnen tegen suiker-
ziekte dan de autochtone ouderen. Op dezelfde wijze bezien is het niet vreemd dat de 
Turken en Marokkanen meer medicijnen gebruiken voor darmstoornissen en reuma en 
gewrichtspijn dan de autochtonen: zij hebben meer last van deze aandoeningen.

Opvallend echter is dat de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse ouderen geen 
verhoogde afname hebben van medicijnen tegen een hoge bloeddruk, terwijl zij wel 
aangaven hier last van te hebben en hiervoor vaker naar de huisarts gaan. Marokkanen 
gebruiken zelfs minder medicijnen tegen een hoge bloeddruk dan de autochtonen. 
Wellicht hebben deze groepen een minder ernstige vorm van hoge bloeddruk of spelen 
er verschillen in interpretatie mee van wat er onder hoge bloeddruk moet worden 
verstaan. Als tweede valt op dat Turken niet meer medicijnen voor astma gebruiken 
dan de autochtonen, terwijl zij wel vaker aangaven aan astma, chronische bronchitis 
of cara te leiden dan autochtonen. De oorzaak van dit verschil tussen het gebruik van 
medicijnen en de gerapporteerde aandoeningen is opnieuw niet duidelijk.
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Tabel 7.5  Medicijnen die de afgelopen veertien dagen op recept werden gebruikt, naar  
etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003 (in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd  
en geslacht)a

etnische groep

 Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen sekseb leeftijdc

pijn- en koortswerende 
middelen, zoals aspirine 
of paracetamol 45 40 29 10 12 13 V 65+

med. tegen hoest, ver-
koudheid, griep, keelpijn, 
enz. 10 16 7 1 5 2 M 65+

versterkende middelen 
zoals vitaminen, minera-
len, tonicum 5 7 8 5 2 2 V 65+

plaspillen 3 2 7 4 7 8 M 65+

med. voor het hart, de 
bloedvaten of de bloed-
druk 35 25 48 38 38 39 M 65+

laxeermiddelen (voor de 
stoelgang) 2 1 3 2 1 2 V 65+

med. voor maag- en 
darmklachten of spijsver-
teringsmiddelen 16 22 11 7 6 9 M 65+

slaap- en kalmeringsmid-
delen, middelen tegen de 
zenuwen 7 2 9 3 5 9 M 65+

antibiotica zoals penicil-
line en sulfapreparaten 7 5 4 1 3 2 M 55-64

med. voor de huid (bij 
acne, eczeem, jeuk, roos, 
wonden) 6 2 4 2 6 3 V 65+

med. voor reuma, 
gewrichtspijnen, enz. 15 14 11 6 8 7 V 65+

med. tegen allergie 4 1 3 2 3 3 V 55-64

med. tegen astma 10 4 4 2 9 8 V 65+

hormonen 0 0 1 0 0 2 V 55-64

med. tegen suikerziekte 
(insuline) 19 20 23 19 16 8 V 65+

med. voor de ogen (oog-
zalf/-druppels) 6 4 8 6 5 4 V 65+

med. voor psychische 
problemen 5 0 2 1 1 3 M 55-64

andere medicijnen 22 15 15 15 13 18 V 65+

a Significante verschillen zijn vetgedrukt; bij de etnische groepen gaat het om het verschil met de autochtonen.  
b Sekse: V = vrouwen gebruiken meer medicijnen, M = mannen gebruiken meer medicijnen. 
c Leeftijd: 55-64: 55-64-jarigen gebruiken meer medicijnen, 65+: 65-plussers gebruiken meer medicijnen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Het gebruik van specifieke vrij verkrijgbare medicijnen is te bepalen op basis van tabel 
7.6. Omdat vrij verkrijgbare medicijnen in het algemeen door de ouderen veel minder 
gebruikt werden dan medicijnen op recept (zie tabel 7.4), staan alleen de drie medicijn-
groepen die in een redelijke mate werden gebruikt (= genoeg om statistisch te kunnen 
analyseren) in de tabel. Opvallend is dat de Turken en Marokkanen de medicijnen op 
recept die zij vaker dan autochtonen verkregen (pijn- en koortswerende middelen en 
medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep en keelpijn) juist minder gebruiken in een 
vrij verkrijgbare variant. Waarschijnlijk gebruiken zij deze medicijnen in hun vrij ver-
krijgbare vorm juist minder vaak omdat ze al op recept worden verkregen.

Tabel 7.6 Gebruik (afgelopen veertien dagen) van vrij verkrijgbare medicijnen, naar etnische 
groep, geslacht en leeftijd, 2003 (in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht)a

etnische groep

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen sekseb leeftijdc

pijn- en koortswe-
rende middelen, 
zoals aspirine of 
paracetamol 10 6 17 13 15 18 V 65+

medicijnen tegen 
hoest, verkoudheid, 
griep, keelpijn, enz. 1 1 4 3 4 1 V 55-64

versterkende mid-
delen zoals vita-
minen, mineralen, 
tonicum 0 1 4 5 4 6 V 65+

a Significante verschillen zijn vetgedrukt; bij de etnische groepen gaat het om het verschil met de autochtonen. 
b Sekse: V = vrouwen gebruiken meer medicijnen, M = mannen gebruiken meer medicijnen. 
c Leeftijd: 55-64: 55-64-jarigen gebruiken meer medicijnen, 65+: 65-plussers gebruiken meer medicijnen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Duidelijk is dat met name Turkse en Surinaamse ouderen meer medicijnen op recept 
gebruiken dan andere ouderen. In de tabellen is al gecorrigeerd voor verschillen in 
samenstelling van de groepen naar leeftijd en geslacht. Zij vormen dan ook geen ver-
klaring voor deze verschillen. Waar komen de verschillen dan uit voort? Tabel 7.7 geeft 
de uitkomsten van een logistische regressie op het gebruik van medicijnen op recept, 
waarbij de odds ratios iets zeggen over de kans op het gebruik van medicijnen. Een odds 
ratio groter dan 1 wil zeggen dat deze groep een grotere kans heeft dan de referentie-
groep en een ratio kleiner dan 1 dat er een kleinere kans is (zie ook tabel 6.4).
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Tabel 7.7 Determinanten van het gebruik van medicijnen op recept en het aantal medicijnen 
op recept onder 55-plussers, 2003 (in odds ratios, n = 1698)

odds   
ratio

etnische groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,54

 Marokkanen 0.23

 Surinamers 1,10

 Antillianen 1,10

 Molukkers 0,64

leeftijd 1,03

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,00

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) 1,00

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 1,14

sociaal-culturele integratie 0,65

slechte ervaren gezondheid (t.o.v. goede ervaren gezondheid)a 2,80

co-morbiditeit (t.o.v. geen co-morbiditeit) 6,11

alleenstaand (t.o.v. niet alleenstaand) 1,0

R2 (Nagelkerke) (%) 31

a Slechte ervaren gezondheid: slecht + matig; goede ervaren gezondheid: goed + zeer goed + uitstekend. 
Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt.

Bron: SCP (GWAO’03)

Het gebruik van medicijnen op recept wordt, uiteraard, met name veroorzaakt door 
de ervaren gezondheid (hoe beter de ervaren gezondheid hoe lager het gebruik van 
medicijnen op recept) en co-morbiditeit (ouderen met twee of meer chronische aan-
doeningen gebruiken meer medicijnen op recept). Allochtone ouderen gebruiken 
dus voor een belangrijk deel vaker medicijnen omdat ze zich ongezonder voelen 
(tabel 6.13) en vaker chronische aandoeningen hebben (tabel 6.2).

Een opvallende uitkomst is dat het gebruik van medicijnen op recept afhangt van 
de sociaal-culturele integratie van de ouderen. Dit is een sterke aanwijzing dat het 
gebruik van medicijnen op recept een sterke culturele achtergrond heeft, precies 
zoals in de literatuur wordt aangegeven. Ouderen die culturele opvattingen hebben die 
dichter aansluiten bij die van de autochtone bevolking gebruiken minder medicijnen 
op recept dan ouderen die een culturele opvatting hebben die verder weg ligt van die 
van autochtone ouderen.

Als voor de invloed van geslacht, leeftijd, opleiding, arbeidsmarktpositie, ervaren 
gezondheid, co-morbiditeit, sociaal-culturele integratie en huishoudenssamenstelling 
wordt gecorrigeerd, laten de Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen niet een 
verhoogd gebruik van medicijnen op recept zien. De Turkse en Marokkaanse ouderen 
hebben zelfs, in vergelijking met de autochtone ouderen, een verlaagd gebruik van 
medicijnen op recept. Dat bijvoorbeeld Turken eerder wel een verhoogde consumptie van 
medicijnen op recept lieten zien, hangt dus voor een groot deel samen met verschillen 
in gezondheid.
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7.4  Gebruik van medische voorzieningen in Nederland

Van alle medische voorzieningen in Nederland wordt de huisarts het meeste gebruikt. 
Bovendien heeft de huisarts een ‘poortwachterfunctie’. Toegang tot andere medische 
voorzieningen, zoals de medisch specialist, kan meestal slechts geschieden na een 
verwijzing van de huisarts. De huisarts bepaalt dus, voor een groot gedeelte, ook de 
toegankelijkheid van achterliggende medische voorzieningen. 

Gezien het belang van de huisarts komt deze als eerste van de medische voor-
zieningen aan bod. Behalve het gebruik van de huisarts op zich is er hierbij ook 
aandacht voor tevredenheid met de geboden hulp. Na de huisarts wordt de aandacht 
gericht op overige medische voorzieningen, waaronder de medisch specialist en 
ziekenhuisopnamen.

7.4.1 De huisarts
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen bezoeken de huisarts 
meer dan autochtone ouderen; Molukse ouderen doen dit ongeveer even vaak als 
autochtone ouderen (zie tabel 7.8). Dit is in overeenstemming met de literatuur 
(Weide en Foets 1997). Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen brengen ook 
gemiddeld meer bezoeken aan de huisarts dan autochtonen. Opvallend is dat de 
Turkse en Marokkaanse ouderen over het algemeen minder tevreden zijn met hun 
huisarts dan autochtonen. Hoger gebruik op zich (en dus een hogere kans op een 
slechtere ervaring met de huisarts) vormt geen verklaring voor de mindere tevreden-
heid van de Turkse en Marokkaanse ouderen: Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
hebben ook een verhoogd gebruik van de huisarts, maar hun tevredenheid is niet 
lager dan die van de autochtonen. 

Tabel 7.8 Bezoeken aan en tevredenheid met de huisarts, door 55-plussers, naar etnische 
groep, leeftijd en geslacht, 2003 (in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en 
geslacht)a

etnische groep

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen sekseb

leef-
tijdc

heeft de huisarts afgelopen twee 
maanden bezocht (%) 72 70 69 60 53 48 V 65+

gemiddeld aantal bezoeken 
afgelopen twee maanden 1,8 1,8 1,6 1,2 1,1 1 V 65+

tevredenheid met de huisarts  
(1 = ontevreden, 3 = tevreden) 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 M 65+

a  Significante verschillen zijn vetgedrukt; bij de etnische groepen gaat het om het verschil met de autochtonen. 
b Sekse: V = vrouwen hebben een hogere score dan mannen, M = mannen hebben een hogere score dan vrouwen. 
c Leeftijd: 55-64: 55-64-jarigen hebben een hogere score, 65+: 65-plussers hebben een hogere score. 
  
Bron: SCP (GWAO’03)
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Later in dit hoofdstuk (tabel 7.12) zal de tevredenheid aan een nader onderzoek 
worden onderworpen. Overigens is het verschil in tevredenheid slechts een kwestie 
van gradatie. Gezien de hoogte van de tevredenheid (de hoogst mogelijke score was 
drie), zijn ook de meeste Turkse en Marokkaanse ouderen tevreden met hun huisarts.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd opgemerkt, zijn communicatieproble-
men een belangrijk onderwerp bij het bezoeken van de huisarts. Communicatiepro-
blemen kunnen onder andere ontstaan doordat de patiënt slecht of geen Nederlands 
spreekt. Zoals tabel 7.9 aangeeft heeft meer dan de helft van de Turkse en Marok-
kaanse ouderen taalhulp gehad bij het laatste bezoek aan de huisarts. Daarnaast 
geeft ongeveer één op de tien Turkse en Marokkaanse ouderen aan dat er eigenlijk wel 
taalhulp nodig was, maar dat deze niet aanwezig was. Het ontbreken van dergelijke 
taalhulp moet tot communicatieproblemen bij het consult hebben geleid.

Taalhulp komt bij de Molukse ouderen ook voor, maar veel minder. Eén op de vijf 
Molukse ouderenheeft bij het laatste bezoek aan de huisarts taalhulp gekregen.

Tabel 7.9 Taalhulp bij huisarts bij laatste bezoek door 55-plussers, naar etnische groep, 2003 
(verticaal gepercenteerd)

   Turken   Marokkanen    Molukkers

taalhulp gehad 61 53 20

geen taalhulp gehad, was eigenlijk wel nodig 9 12 4

geen taalhulp gehad, was ook niet nodig 30 35 75

Bron: SCP (GWAO’03)

De noodzaak van taalhulp bij het bezoeken van de huisarts is het grootst bij oudere 
(65+) Turkse en Marokkaanse vrouwen, zoals blijkt uit tabel 7.10. Maar liefst 92% van 
de Turkse en 96% van de Turkse en Marokkaanse vrouwen van 65 jaar of ouder heeft 
of taalhulp gehad bij het laatste bezoek aan de huisarts of heeft geen taalhulp gehad, 
terwijl dit wel nodig was. Deze resultaten geven aan dat vrijwel de gehele populatie 
Turkse en Marokkaanse vrouwelijke 65-plussers niet in staat is om alleen of zonder 
taalhulp naar de huisarts te gaan, maar dat zij hier altijd hulp bij nodig hebben.

Tabel 7.10 Taalhulp nodig bij huisarts bij laatste bezoek (personen die taalhulp hebben  
gehad + personen die aangeven eigenlijk wel taalhulp nodig te hebben gehad),  
naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 2003 (in procenten)

  Turken   Marokkanen    Molukkers

mannen, 55-64 jaar 53 47 5

mannen, ≥ 65 jaar 60 67 36

vrouwen, 55-64 jaar 86 88 8

vrouwen, ≥ 65 jaar 92 96 43

Bron: SCP (GWAO’03)
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Taalhulp wordt met name verleend door de kinderen van de ouderen, zoals te zien is 
in tabel 7.11. 

Zoals te verwachten nemen vrouwen vaker hun partner mee om te helpen dan omge-
keerd: in de meeste gevallen kan de man zijn partner niet als taalhulp meenemen omdat 
deze zelf taalhulp nodig heeft. Het gebruik van een tolk of van een tolkentelefoon is zeer 
laag te noemen, gezien het aantal ouderen dat taalhulp nodig heeft. Dit komt overeen met 
gegevens van Poort et al. (2001) over Turkse en Marokkaanse 65-plussers in Amsterdam. 

Tabel 7.11 Verleners van taalhulp bij laatste bezoek aan huisarts, naar etnische groep en 
geslacht, 2003 (verticaal gepercenteerd)

        Turken     Marokkanen     Molukkers

mannen

echtgenoot/partner 7 7 32

kind 74 89 57

bekende/familielid 13 1 11

tolk/tolkentelefoon 6 3 0

vrouwen

echtgenoot/partner 20 19 17

kind 68 75 70

bekende/familielid 7 5 10

tolk/tolkentelefoon 1 0 0

assistent/verpleegkundige 1 0 0

anders 3 1 3

Bron: SCP (GWAO’03)

Turkse en Marokkaanse ouderen zijn minder tevreden met de huisarts dan de overige 
groepen ouderen. Tabel 7.12 geeft meer inzicht in waar men nu precies ontevreden over 
is. De tabel geeft de antwoorden van de verschillende groepen respondenten op een 
aantal stellingen over de huisarts. In het algemeen zijn Turkse en Marokkaanse oude-
ren minder tevreden over hun huisarts dan de overige ouderen. Het minst tevreden 
zijn de Turkse en Marokkaanse ouderen over de tijd waarbinnen men bij de huisarts 
terechtkan voor een afspraak en over de begrijpelijkheid waarmee de huisarts uitleg 
geeft over medicijnen of wat er aan de patiënt mankeert. Turkse en Marokkaanse oude-
ren zijn ook vaker van mening dat hun huisarts vooroordelen heeft omdat zij Turks 
dan wel Marokkaans zijn. Al met al geven de resultaten sterke aanwijzingen voor het 
voorkomen van communicatieproblemen bij Turkse en Marokkaanse ouderen bij het 
bezoeken van de huisarts, hetgeen in overeenstemming is met andere bevindingen 
(Bruijnzeels et al. 1998; Gerits et al. 2001). 

Overigens zijn deze communicatieproblemen niet van invloed op de frequentie 
waarmee men de huisarts bezoekt. In de inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld 
dat het wellicht zo kan zijn dat juist de patiënten met communicatieproblemen 
hun huisarts vaker bezoeken, omdat ze meerdere bezoeken nodig hebben om hun 
probleem helder te kunnen communiceren. Het is echter bijvoorbeeld niet zo dat 
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Marokkaanse en Turkse ouderen die taalproblemen hebben de huisarts vaker bezoe-
ken dan Marokkaanse en Turkse ouderen zonder taalproblemen (als er gecorrigeerd 
wordt voor overige determinanten). Evenmin is het zo dat Turkse en Marokkaanse 
ouderen die minder tevreden zijn (en we nemen tevredenheid als een indicatie voor 
het voorkomen van communicatieproblemen) de huisarts vaker bezoeken (als er 
gecorrigeerd wordt voor overige determinanten). 

Tabel 7.12 Tevredenheid met de huisartsa onder 55-plussers, naar etniciteit, 2003 (in  
procenten, aandeel dat het eens is met een uitspraak)

 Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

mijn huisarts

... neemt mij altijd serieus 79 78 87 86 97 90

... is altijd bereid met mij over al mijn  
  problemen te praten 74 73 87 85 90 86

... zorgt ervoor, als ik bel voor een afspraak, 
  dat ik snel (binnen 24 u) op het spreekuur 
  terecht kan 54 56 82 86 82 79

... geeft altijd, in voor mij begrijpelijke taal, 
  uitleg over medicijnen die worden voorge 
  schreven 66 52 94 91 94 88

... legt mij altijd in begrijpelijke taal uit wat 
  mij mankeert 70 62 94 91 94 90

... heeft vooroordelen omdat ik Turk/Marok 
  kaan/Surinamer/Antilliaan/Molukker ben 9 8 4 7 11 –

... heeft er begrip voor dat ik, door taalpro-  
 blemen, soms moeilijk mijn verhaal kan doen 78 68 – – 62 –

... schakelt, als ik dat op prijs stel, een tolk in 59 27 – – 49 –

a Antwoordmogelijkheden bij de uitspraken: mee eens, gedeeltelijk wel/gedeeltelijk niet mee eens, niet mee eens. 
– Deze vragen zijn niet gesteld aan deze groep. 
  
Bron: SCP (GWAO’03)

Als het bezoeken van de huisarts niet wordt beïnvloed door tevredenheid of taalpro-
blemen, waardoor dan wel? Tabel 7.13 geeft hier inzicht in (voor de interpretatie van 
de odds ratios zie tabel 7.7). 

Bezoeken aan de huisarts hangen, vanzelfsprekend, vooral af van de gezondheid: 
hoe beter de ervaren gezondheid, hoe minder bezoeken aan de huisarts. Ouderen 
met meer dan één chronische aandoening bezoeken de huisarts vaker dan ouderen 
met hooguit één chronische aandoening. Allochtone ouderen hebben vaker gezond-
heidsproblemen en bezoeken daarom vaker de huisarts. Als voor gezondheid en 
andere factoren wordt gecorrigeerd, bezoeken allochtonen de huisarts niet vaker dan 
de autochtonen.

Opvallend is dat het bezoeken van de huisarts ook een culturele achtergrond 
heeft. Ouderen met een lage mate van sociaal-culturele integratie bezoeken de huis-
arts vaker dan ouderen met een hoge mate van sociaal-culturele integratie. 
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Tabel 7.13 Determinanten van huisartsbezoek in afgelopen twee maanden, 2003 (in odds ratios)a

odds ratios

etnische groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,96

 Marokkanen 0,79

 Surinamers 1,28

 Antillianen 1,11

 Molukkers 0,86

leeftijd 1,00

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,12

opleiding is minimaal vbo (t.o.v. hooguit basisonderwijs) 1,10

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 0,74

sociaal-culturele integratie 0,65

slechte ervaren gezondheid (t.o.v. goede ervaren gezondheid)b 2,47

co-morbiditeit (t.o.v. geen co-morbiditeit) 2,59

alleenstaand (t.o.v. niet alleenstaand) 1,18

R2 (Nagelkerke) (%) 21

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
b Slechte ervaren gezondheid: slecht + matig; goede ervaren gezondheid: goed + zeer goed + uitstekend. 
  
Bron: SCP (GWAO’03)

7.4.2  Overige medische voorzieningen in Nederland
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen blijken relatief vaak bij de huisarts te 
komen. Hoe staat het met het gebruik van de overige medische voorzieningen? Infor-
matie hierover is te vinden in tabel 7.14. 

Surinaamse ouderen gaan vaker naar de medisch specialist dan autochtone ouderen 
en Molukse ouderen minder. De reden hiervoor is onduidelijk en kan niet worden 
toegeschreven aan een bepaalde ziekte (zie tabel 6.10). Opvallend is wel dat de Suri-
naamse groep, na controle van verschillende relevante kenmerken, ook de meeste 
contacten had met de huisarts. Wellicht is het aantal Surinaamse ouderen dat een 
medisch specialist bezoekt verhoogd omdat zij relatief vaak naar Nederland zijn 
gekomen om medische redenen, dus wellicht juist om een medisch specialist te 
bezoeken (zie hoofdstuk 2 uit dit rapport). De Antilliaanse ouderen echter, die ook 
relatief vaak om gezondheidsredenen naar Nederland zijn gekomen, laten geen ver-
hoogd bezoek aan de medisch specialist zien. 
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Tabel 7.14 Gebruik van medische voorzieningen, naar etnische groep, leeftijd en geslacht,  
2003 (in procenten, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)a

etnische groepen

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen sekseb

leef-
tijdc

medisch specialist (afgelo-
pen twee maanden) 34 38 45 36 28 37 V 65+

ziekenhuis (afgelopen 
twaalf maanden) 20 13 19 14 13 15 M 65+

fysiotherapeut (afgelopen 
twaalf maanden) 22 17 30 27 20 27 V 55-64

alternatieve behandelaar 
(afgelopen twaalf maan-
den) 2 3 5 3 5 6 V 65+

geestelijk hulpverlener 
(afgelopen twaalf maan-
den) 2 1 3 3 5 4 V 55-64

tandarts (afgelopen twaalf 
maanden) 47 40 59 55 60 54 M 55-64

a  Significante verschillen zijn vetgedrukt; bij de etnische groepen gaat het om het verschil met de autochtonen. 
b Sekse: V = vrouwen gebruiken meer medicijnen, M = mannen gebruiken meer medicijnen. 
c Leeftijd: 55-64: 55-64-jarigen gebruiken meer medicijnen, 65+: 65-plussers gebruiken meer medicijnen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Opvallend is dat de Turkse en Marokkaanse ouderen, die veel gezondheidsklachten 
hebben en ook vaak de huisarts bezoeken, toch niet meer dan autochtonen de medisch 
specialist bezoeken. Worden zij wellicht minder doorverwezen door de huisarts? De 
meeste ouderen komen bij de medisch specialist terecht na doorverwijzing door de 
huisarts. Informatie over de route waarlangs men bij de medisch specialist terecht-
kwam, is te vinden in tabel 7.15. 

Tabel 7.15 Route naar de specialist bij 55-plussers, naar etnische groep, 2003 (verticaal 
gepercenteerd)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen

op eigen verzoek/initiatief 9 3 8 14 6 9

doorverwezen door de huis-
arts 77 92 74 72 75 56

door specialist opgeroepen 7 1 11 9 10 20

via EHBO/na ongeval 3 2 2 2 3 4

via andere specialist 1 1 3 1 1 2

anders 2 1 3 2 5 8

Bron: SCP (GWAO’03)
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Van de Turkse en Marokkaanse ouderen die bij de medisch specialist terechtkomen, 
hebben de meeste de route gevolgd die loopt via de huisarts. Zij komen zelfs meer via 
de huisarts bij de medisch specialist terecht dan autochtonen. Deze resultaten geven 
niet aan dat de huisarts Turkse en Marokkaanse ouderen minder snel doorverwijst, 
zoals soms verondersteld wordt.

Turkse ouderen zijn vaker dan de andere groepen ouderen opgenomen geweest in 
een ziekenhuis. Dit komt overeen met resultaten gerapporteerd door het cbs (2004), 
waaruit bleek dat Turkse personen (tot 50 jaar) meer ziekenhuisopnamen hebben 
dan Marokkanen, Surinamers en autochtone Nederlanders.

Marokkaanse en Molukse ouderen bezoeken de fysiotherapeut minder dan autoch-
tone ouderen. Dit is, zeker voor de Marokkaanse ouderen, een opvallend resultaat. 
Zij hebben immers, net overigens als de Turken en Surinamers, vaak last van aandoe-
ningen waarvoor men gewoonlijk bij de fysiotherapeut terechtkomt, zoals aandoe-
ningen aan de rug.

Er zijn verschillen tussen de groepen in het bezoeken van een alternatieve behan-
delaar. Alternatieve behandelaars worden zelden bezocht. 

Geestelijke hulpverleners worden evenmin vaak bezocht, maar de Marokkaanse 
ouderen bezoeken deze nog net iets minder dan de overige groepen ouderen. Dit 
komt overeen met eerdere bevindingen (Struijs en Wennink 2000). De Turkse ouderen 
maken ook weinig gebruik van een geestelijk hulpverlener, maar het verschil is net 
niet groot genoeg om statistisch significant te zijn.

Turkse en Marokkaanse ouderen gaan minder naar de tandarts dan autochtone 
ouderen. Dit verschil wordt niet veroorzaakt doordat zij vaker een kunstgebit hebben 
(zie tabel 7.16). Turkse ouderen hebben zelfs veel minder vaak dan autochtone ouderen 
een kunstgebit.

Tabel 7.16 Bezoek tandarts en bezit kunstgebit, naar etnische groep, 2003 (verticaal  
gepercenteerd)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

gaat niet naar tand-
arts/geen kunstgebit 26 27 18 24 26 10

gaat naar tandarts 52 42 61 59 60 54

heeft kunstgebit 22 31 21 17 14 37

Bron: SCP (GWAO’03)

Tabel 7.17 geeft de resultaten van logistische regressies op het bezoeken van de 
medisch specialist, het ziekenhuis, de fysiotherapeut en de tandarts. De overige 
voorzieningen werden niet vaak genoeg gebruikt om een verdere analyse mogelijk te 
maken. 



153Gebruik van medische voorzieningen

Tabel 7.17 Determinanten van het gebruik van verschillende medische voorzieningen, 2003  
(in odds ratios)a

specialist
(n = 1700)

ziekenhuis
(n = 1695)

fysiothera-
peut
(n = 1695)

tandarts
(n = 1703)

etnische groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,6 0,8 0,5 1,1

 Marokkanen 0,7 0,5 0,4 0,9

 Surinamers 1,0 1,0 0,9 1,6

 Antillianen 1,0 1,0 0,9 1,3

 Molukkers 0,7 0,8 0,7 1,7

leeftijd 1,0 1,0 1,0 0,9

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,9 1,2 0,7 1,0

opleiding is vbo+ (t.o.v. geen/bao) 1,2 0,8 0,9 1,4

werkt/heeft gewerkt (t.o.v. heeft nooit gewerkt) 1,0 1,1 1,0 1,1

sociaal-culturele integratie 1,1 0.9 1,0 1,3

slechte ervaren gezondheid (t.o.v. goede  
ervaren gezondheid)b 2,5 2,5 1,5 0,9

co-morbiditeit (t.o.v. geen co-morbiditeit) 2,2 2,2 2,2 1,0

alleenstaand (t.o.v. niet alleenstaand) 1,0 1,1 0,9 0,9

R2 (Nagelkerke) (%) 13 11 9 12

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
b Slechte ervaren gezondheid: slecht + matig; goede ervaren gezondheid: goed + zeer goed + uitstekend. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Ook bij het bezoek aan de medisch specialist, het ziekenhuis en de fysiotherapeut 
vormt de gezondheid de belangrijkste determinant.

Bij de medisch specialist valt op dat, als er gecontroleerd wordt voor relevante 
andere kenmerken, de Surinamers niet vaker de medisch specialist bezoeken dan 
autochtone ouderen, in tegenstelling tot de resultaten die gepresenteerd zijn in 
tabel 7.14. Het bezoek aan de medisch specialist ligt voor alle groepen op hetzelfde 
niveau en ligt voor de Turken zelfs lager. 

Turkse ouderen worden meer in het ziekenhuis opgenomen dan autochtonen als er 
alleen gecontroleerd wordt voor leeftijds- en geslachtsverschillen (zie tabel 7.14). Dit 
verschil valt weg als er gecontroleerd voor relevante andere kenmerken, zoals de gezond-
heid. Marokkanen gaan wel iets minder vaak naar het ziekenhuis dan andere ouderen.

Een opvallende uitkomst bij de fysiotherapeut is dat Turkse en Marokkaanse ouderen 
hier minder gebruik van maken, terwijl zij wel vaak aangeven last van hun rug of 
gewrichten te hebben (zie hoofdstuk 6). 

Bij het bezoek aan de tandarts valt op dat ouderen die wat opvattingen betreft 
meer lijken op autochtonen, de tandarts vaker bezoeken dan ouderen die hier minder 
op lijken. In Nederland is het de norm om regelmatig op controle bij de tandarts te 
gaan, ook als er geen acute klachten zijn. In de landen van herkomst van de min-
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derheidsgroepen bestaat deze gewoonte over het algemeen niet (Tesser et al. 1998). 
Surinamers blijken de tandarts vaker te bezoeken dan autochtonen, als er wordt 
gecontroleerd voor relevante andere kenmerken.

7.5  Gebruik medische voorzieningen in het land van herkomst

Allochtone ouderen kunnen niet alleen gebruikmaken van de medische voorzieningen 
in Nederland, maar ook in het land van herkomst. De kans op het gebruik van medi-
sche voorzieningen in het land van herkomst zal groter worden naarmate men vaker 
in het land van herkomst is, naarmate men minder tevreden is met de zorg die men 
in Nederland krijgt, en als de medische zorg in het land van herkomst andere moge-
lijkheden biedt dan de Nederlandse zorg en men ook vertrouwen heeft in de kwaliteit 
van de zorg in het land van herkomst. Dit laatste staat in tabel 7.18.

Tabel 7.18 Vertrouwen in de gezondheidszorg in Nederland en het land van herkomst (1 = zeer 
weinig, 5 = zeer veel) door 55-plussers, naar etnische groep, geslacht en leeftijd 
2003 (in gemiddelden)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch- 
tonen

gezondheidszorg in Nederland

totaal 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,4

man 3,9 4,1 4,0 3,8 4,0 3,5

vrouw 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 3,3

55-64 jaar 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 3,5

≥ 65 jaar 3,8 4,0 4,0 3,8 4,2 3,3

gezondheidszorg in land van 
herkomst

totaal 3,4 3,6 2,4 3,2 2,0 –

man 3,3 3,6 2,5 3,2 2,0 –

vrouw 3,4 3,7 2,4 3,2 2,0 –

55-64 jaar 3,3 3,8 2,3 3,2 1,8 –

≥ 65 jaar 3,4 3,5 2,5 3,2 2,2 –

– : niet gevraagd. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Wat als eerste opvalt is dat autochtone Nederlanders minder vertrouwen hebben in 
de gezondheidszorg in Nederland dan de allochtone ouderen. Wellicht is dit juist 
omdat de autochtone ouderen geen goede vergelijking hebben met de gezondheids-
zorg in een ander land en de allochtone ouderen wel.

Het vertrouwen van de Turkse en Marokkaanse ouderen in de gezondheidszorg 
in het land van herkomst is niet veel lager dan het vertrouwen dat zij hebben in de 
gezondheidszorg in Nederland. Hetzelfde geldt, maar in iets mindere mate, voor de 
Antillianen. Surinamers en Molukkers hebben weinig tot gemiddeld vertrouwen in 
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de gezondheidszorg in hun land van herkomst. Uit de gegevens omtrent migratie-
motieven (zie hoofdstuk 2) is bekend dat veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen 
naar Nederland komen om gezondheidsredenen, wellicht juist omdat het vertrouwen 
in de gezondheidszorg in het land van herkomst niet groot is. 

Tabel 7.19 geeft informatie over de geneeskundige hulp die men de afgelopen vijf 
jaar in het land van herkomst heeft gezocht, voor die personen die de afgelopen vijf 
jaar daadwerkelijk in het land van hertkomst zijn geweest. Hierbij tellen ook kortere 
bezoeken mee (in tegenstelling tot de resultaten in hoofdstuk 5).

Wat opvalt is dat met name de Turkse en Marokkaanse ouderen relatief veel 
geneeskundige hulp in het land van herkomst zoeken. Dit is ook niet zo vreemd: zij 
gaan het meest voor langere perioden naar het land van herkomst (zie hoofdstuk 5) 
en zijn minder tevreden met de hulp die de Nederlandse huisarts biedt dan de andere 
allochtone ouderen. Bovendien kunnen in Turkije en Marokko bepaalde medicijnen 
makkelijker worden verkregen dan in Nederland. 

Surinamers en Antillianen maken veel minder gebruik van de medische voorzie-
ningen in hun landen van herkomst dan de Turken en Marokkanen, en de Molukkers 
zoeken vrijwel geen geneeskundige hulp in hun land van herkomst, maar hun ver-
trouwen in de gezondheidszorg aldaar was dan ook zeer laag (tabel 7.19).

Het meest bezoeken de ouderen die geneeskundige hulp hebben gehad in het land 
van herkomst een apotheek of een dokter, ziekenhuis of gezondheidscentrum (tabel 
7.19). Opvallend is dat ruim een kwart van de Turkse en Antilliaanse ouderen een 
tandarts in het land van herkomst bezoekt. 

De reden voor het bezoek van een geneeskundige voorziening in het land van 
herkomst is in de meeste gevallen dat het om een nieuwe klacht of ziekte ging, die 
opspeelde tijdens het bezoek aan het land van herkomst of omdat een bestaande 
klacht of ziekte tijdens het bezoek aan het land van herkomst in ernst toenam. Een 
aantal andere redenen valt echter ook op. Zo speelt voor een redelijk deel van de 
Turkse en de Marokkaanse ouderen mee dat ze geneeskundige hulp zoeken omdat 
ze ontevreden zijn over de hulp die zij in Nederland ontvangen. Dit komt overeen met 
de eerdere bevinding dat Turkse en Marokkaanse ouderen het minst van alle groepen 
tevreden zijn met de medische hulp die de huisarts biedt.

Daarnaast geldt voor een deel van de Turkse en Antilliaanse ouderen dat zij een 
periodieke controle ondergaan in het land van herkomst. Voor deze groep heeft de 
geneeskundige hulp in het land van herkomst dus echt een structureel karakter. 
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Tabel 7.19 Geneeskundige hulp in het land van herkomst bij 55-plussers, naar etnische groep, 
2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

afgelopen vijf jaar in land van herkomst geweest 89 93 61 70 41

geneeskundige hulp in land van herkomst gehad (selec-
tie personen die daar afgelopen vijf jaar zijn geweest) 63 42 21 20 10

gebruikte voorziening in land van herkomsta 

 apotheek 81 89 74 67 –

 dokter/ziekenhuis/gezondheidscentrum 95 93 87 95 –

 tandarts 26 12 8 29 –

 traditionele genezer 4 17 13 3 –

reden voor geneeskundige hulp in land van herkomsta

 nieuwe klacht/ziekte 37 48 35 38 –

 ontevreden met hulp in Nederland 14 29 6 6 –

 ernst van de klacht 29 20 44 16 –

 periodieke controle 19 2 9 41 –

 medicijnen kopen die ik niet krijg in Nederland 1 0 0 0 –

 medicijnen kopen die niet in Nederland zijn 0 1 3 0 –

 eigen land is goedkoper 0 0 3 0 –

al bij Nederlandse arts/specialist geweesta 81 92 68 57 –

a Selectie op personen die geneeskundige hulp in land van herkomst hebben gehad. 
– : n is te klein. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

7.6  Samenvatting 

Gebruik van medische voorzieningen
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen gebruiken meer medicijnen op recept dan 
de overige groepen ouderen. Turkse en Marokkaanse ouderen gebruiken daarentegen 
minder vrij verkrijgbare medicijnen dan de overige groepen ouderen. In overeenstem-
ming met de gerapporteerde chronische aandoeningen gebruiken alle allochtone 
groepen meer insuline dan de autochtonen. Verder gebruiken de Turken, Marokkanen 
en Surinamers meer pijn- en koortswerende middelen dan de andere groepen ouderen.

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen bezoeken de huisarts 
vaker dan Molukse ouderen en autochtone ouderen, als alleen rekening wordt gehou-
den met verschillen in leeftijd en geslacht. Als er ook rekening wordt gehouden met 
andere factoren (zoals de ervaren gezondheid) dan blijven alleen de Surinamers over: 
zij gaan meer naar de huisarts dan de autochtonen. 
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Alle ouderen zijn tevreden met hun huisarts, maar de Turkse en de Marokkaanse 
ouderen zijn iets minder tevreden dan de andere ouderen. Turkse en Marokkaanse 
ouderen en met name oudere vrouwen hebben veel taalhulp nodig. Deze taalhulp 
krijgen ze van hun kinderen.

Bij de overige medische voorzieningen worden enige verschillen tussen groepen gevonden, 
maar de overeenkomsten zijn veel groter, zeker als er rekening wordt gehouden met aller-
lei andere factoren, zoals verschillen in leeftijd, opleiding en ervaren gezondheid. 

Turken en Marokkanen krijgen het vaakst geneeskundige hulp in het land van herkomst 
(maar zij komen hier ook het meest van alle groepen). Voor hen is een reden dan ook 
dat zij niet tevreden zijn met de hulp die ze in Nederland hebben ontvangen.

Determinanten
De belangrijkste determinanten voor het gebruik van medische voorzieningen zijn 
de ervaren gezondheid en de chronische aandoeningen. Zodra er in de analyse (naast 
leeftijd, geslacht en sociaal-economische positie) rekening wordt gehouden met 
verschillen tussen de groepen wat betreft deze factoren, blijken er vrijwel geen ver-
schillen in het gebruik te zijn.

Opvallend is dat er bij drie medische voorzieningen sprake is van een invloed 
van de culturele achtergrond. Ouderen met een hogere mate van sociaal-culturele 
integratie gebruiken minder vaak medicijnen op recept, gaan minder vaak naar de 
huisarts en gaan vaker naar de tandarts.

Toegankelijkheid van de zorg en interculturalisatie
Op basis van de gegevens die in dit hoofdstuk werden gepresenteerd kan niet gesteld 
worden dat er allochtone ouderen zijn die wel ziek zijn, maar die geen gebruik 
maken van medische voorzieningen.

Kwetsbare ouderen?
Het lijkt erop dat de allochtone ouderen hun weg wel kunnen vinden naar de medi-
sche voorzieningen. Er zijn geen echte aanwijzingen dat de allochtone ouderen geen 
goede medische zorg krijgen. Er kunnen wel aandachtspunten worden genoemd 
die meer aandacht behoeven: de mindere tevredenheid van Turkse en Marokkaanse 
ouderen die waarschijnlijk gekoppeld is aan communicatieproblemen en andere 
verwachtingen. Met name de oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen vormen een 
groep die aandacht nodig heeft: zij kunnen niet zonder (taal)hulp naar de huisarts.
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Noten

1 De betrouwbaarheid van de zelfrapportage van Turken en Marokkanen was wel iets 
lager, maar niet statistisch significant.

2 Per 1 januari 2004 worden bepaalde middelen niet meer vergoed die ook vrij verkrijg-
baar zijn. Dit heeft geen invloed op de resultaten: het veldwerk was toen al afgerond. 

3 Hier is in de vragenlijst wel naar gevraagd, maar omdat dit zo weinig voorkwam, wordt 
hier verder niet over gerapporteerd.
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8 Hulp bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging: 
thuiszorg en informele hulp

Alice de Boer en Mirjam de Klerk

8.1  Inleiding

Ouderen met gezondheidsproblemen kunnen hulp vragen aan mensen uit hun sociale 
netwerk, betaalde hulp inhuren, of als er meer hulp nodig is, een aanspraak doen op 
awbz-zorg (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Tot 1 april 2003 kon men, met 
een positieve indicatie, gebruik maken van bijvoorbeeld thuiszorg of opgenomen 
worden in een instelling. Sinds 1 april 2003 worden geen indicaties meer afgegeven 
voor zorgverleners zoals thuiszorg maar voor specifieke zorgfuncties. Deze kunnen 
geleverd worden door thuiszorginstellingen maar ook bijvoorbeeld door verzor-
gingshuizen. Voorbeelden van zorgfuncties zijn: huishoudelijke verzorging, per-
soonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, behandeling of verblijf.

In dit hoofdstuk staat het zorggebruik bij zelfstandig wonende allochtone en autoch-
tone ouderen centraal.1 Dit kan bijvoorbeeld thuiszorg zijn, maar ook informele hulp. 
Vaak wordt verondersteld dat allochtone ouderen niet bekend zijn met thuiszorg en 
dat zij daarom hier maar weinig gebruik van maken. Sommig onderzoek wijst inder-
daad in deze richting (De Graaff en Francke 2002), maar er zijn ook lokale studies 
waaruit blijkt dat de consumptie van thuiszorg onder allochtonen vergelijkbaar is 
met die van autochtonen (Poort et al. 2001). 

Uit hoofdstuk 4 bleek dat Marokkaanse, Turkse en Molukse ouderen (vergeleken 
met andere ouderen) vaak samenwonen met een partner en met hun kinderen of 
deze in de buurt hebben wonen. Hier zal worden bekeken of ouderen met dergelijke 
netwerkkenmerken, zoals verwacht, ook veelvuldig informele hulp ontvangen.

In paragraaf 8.2 inventariseren we of zelfstandig wonende allochtone en autochtone 
ouderen net zo vaak hulp krijgen en van wie ze deze hulp ontvangen. Ook wordt 
in kaart gebracht welke zorgfuncties ze gebruiken. Dat overzicht blijft overigens 
beperkt tot de twee meest gebruikte zorgfuncties: huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging. Vervolgens wordt nagegaan welke kenmerken van ouderen van invloed 
zijn op het hulpgebruik. Meer specifiek: in hoeverre het gebruik van thuiszorg en/of 
informele hulp samenhangt met etniciteit, na correctie voor gezondheids- en per-
soonskenmerken en kenmerken van het sociale netwerk (§ 8.3). Daarna wordt onder-
zocht van wie ouderen zonder hulp het liefst hulp zouden willen hebben (§ 8.4) en in 
hoeverre onder ouderen een behoefte bestaat aan (extra) hulp (§ 8.5). Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een samenvatting (§ 8.6).
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8.2  Gebruik van hulp

Type hulp
Twee derde van zelfstandig wonende autochtone, Turkse en Surinaamse ouderen 
ontvangt geen hulp bij huishoudelijke of persoonlijke verzorging (tabel 8.1, eerste 
kolom). Met persoonlijke verzorging is bedoeld: wassen, baden, douchen, aan en 
uitkleden, naar het toilet gaan, opstaan en gaan zitten, naar bed gaan. Bij huis-
houdelijke verzorging gaat het om het schoonhouden van het huis. Bij Antillianen 
en Molukkers ligt het aandeel niet-gebruikers op driekwart. Bij Marokkanen is het 
gedeelte zonder huishoudelijke of persoonlijke verzorging het kleinst (46%). Voor 
een deel hangt dit samen met hun gemiddeld slechtere gezondheidstoestand (zie 
hoofdstuk 6), hierna (tabel 8.2) zal blijken dat het ook verband houdt met de ruimere 
beschikbaarheid van informele hulp. 

Verder ontvangen de alleroudsten vaker hulp dan anderen. Dit geldt voor alle 
onderscheiden groepen. Uitzondering zijn Marokkanen in de leeftijd van 55 tot en 
met 64 jaar die even vaak hulp krijgen als Marokkaanse 65-plussers.

Huishoudelijke verzorging vormt een belangrijk onderdeel van de geboden hulp, zo 
blijkt eveneens uit tabel 8.1. Marokkanen krijgen het meest frequent dit type hulp 
(49%) en Molukkers en Antillianen het minst (circa 20%). Opmerkelijk is dat Turken 
en Marokkanen relatief vaak rapporteren dat zij hulp bij de persoonlijke verzorging 
ontvangen (respectievelijk 13% en 19%). Bij Marokkanen betreft het meestal een 
combinatie van persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging.
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Tabel 8.1 Gebruik van hulp bij persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke verzorginga door 
55-plussers naar etnische groep en leeftijd, 2003 (in procenten)

    geen

alleen huis-
houdelijke 
verzorging

alleen per-
soonlijke 
verzorging    beide

huishoude-
lijke verzor-
ging

persoon-
lijke verzor-
ging

Turken

 totaal 64 23 6 7 30 13

 55-64 jaar 67 23 6 5 28 11

 ≥ 65 jaar 59 22 7 12 34 19

Marokkanen

 totaal 46 35 5 15 49 19

 55-64 jaar 47 35 5 14 48 18

 ≥ 65 jaar 43 34 6 17 51 22

Surinamers

 totaal 63 28 1 7 36 9

 55-64 jaar 72 25 1 3 28 3

 ≥ 65 jaar 49 34 3 14 48 17

Antillianen

 totaal 77 20 1 2 22 3

 55-64 jaar 82 16 1 1 18 2

 ≥ 65 jaar 66 31 1 2 33 4

Molukkers

 totaal 79 18 1 3 21 4

 55-64 jaar 95 5 0 0 5 0

 ≥ 65 jaar 65 29 1 5 34 7

autochtonen

 totaal 64 29 1 6 35 7

 55-64 jaar 74 22 1 4 27 5

 ≥ 65 jaar 56 35 1 8 43 10

a In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. Hulp van partner, inwonende familie, uitwonende  
 (schoon)kinderen, andere familie, buren, vrienden, kennissen, thuiszorg, betaalde hulp, vrijwilligers, anderen.  
 Huishoudelijke hulp van de partner wordt hier buiten beschouwing gelaten (zie § 6.4.2).  
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Type zorgverlener
In 2003 ontvangt 54% van de Marokkanen ofwel ruim 12.000 ouderen informele hulp 
(tabel 8.2). Verder heeft 30% van de Turken (bijna 8000 personen) deze vorm van hulp, 
net als 21% van de Surinamers (ruim 6000 personen), 10% van de Antillianen (ongeveer 
900 personen), 17% van de Molukkers en 10% van de autochtonen (350.000 personen).2 
Hierbij is informele hulp opgevat als hulp van leden van het huishouden waartoe de 
ouderen behoren, de hulp van uitwonende familieleden, vrienden of buren. Vanwege 
mogelijk traditionele rolpatronen in de taakverdeling thuis is de huishoudelijke hulp 
van de partner niet benoemd als informele hulp (zie § 6.4.2).
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Dat Marokkanen en Turken relatief vaak informele hulp ontvangen is opmerkelijk; 
dit gegeven kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ten eerste is het 
mogelijk dat het samenhangt met ervaringen van ouderen in de herkomstlanden en 
de daaruit voortvloeiende zorgverwachtingen (Tesser et al. 1998). Vanouds kennen 
Turken en Marokkanen, ook omdat velen op het platteland woonden, geen andere 
zorg dan familiezorg. Deze interpretatie vormt hooguit een deel van de verklaring; 
uit (niet gepresenteerde) multivariate analyses blijkt namelijk dat het effect van de 
etnische groep op informele hulp blijft bestaan als wordt gecorrigeerd voor de zorg-
verwachtingen van ouderen.

Het resultaat zou ook kunnen samenhangen met wie de hulp geeft: in- of uitwo-
nenden. Zo is het denkbaar dat bepaalde groepen ouderen vaker hulp krijgen van 
thuiswonende kinderen dan van uitwonenden; later zal blijken dat dit specifiek geldt 
voor Marokkanen (zie tabel 8.3).

Tot slot zullen ook andere kenmerken zoals de gezondheidstoestand van ouderen 
van invloed zijn op het zorggebruik. Uit hoofdstuk 6 bleek immers dat Antillianen en 
autochtonen melding maken van een betere gezondheid dan Turken en Marokkanen; 
dit kan ertoe leiden dat zij minder informele hulp krijgen. Ook kan het zijn dat het 
aantal kinderen effect heeft op het zorggebruik (hoofdstuk 4). In paragraaf 8.3 zal 
blijken dat beide aspecten hooguit een deel van de verklaring vormen. De conclusie 
zal blijven staan dat Marokkaanse en Turkse ouderen inderdaad veel frequenter dan 
andere ouderen informele hulp ontvangen.

Surinamers en autochtonen maken relatief vaak gebruik van thuiszorg (respectievelijk 
17% en 16%, tabel 8.2). Onder Turken, Marokkanen, Antillianen en Molukkers 
liggen de percentages veel lager (variërend van 1% tot 8%). Deze verschillen in thuis-
zorggebruik veranderen niet wezenlijk als de periode waarover de consumptie van 
thuiszorg is nagevraagd wordt verlengd tot vijf jaar (zie tabel B8.1 in de bijlage bij dit 
hoofdstuk). Ook zal in paragraaf 8.3 worden aangetoond dat het vooral de Turken en 
Marokkanen zijn die nauwelijks over hulp van de thuiszorg beschikken (na correctie 
voor een reeks kenmerken van ouderen). In de literatuur wordt een aantal oorzaken 
genoemd voor het lage gebruik van professionele zorg door allochtone ouderen: 
grotere beschikbaarheid van mantelzorg, onbekendheid met en het negatieve imago 
van voorzieningen zoals thuiszorg en verzorgingshuizen, de hoge eigen bijdrage die 
gevraagd wordt en de geringe mate waarin het aanbod spoort met de zorgvraag (De 
Graaff en Francke 2002; De Veer en Francke 2003). Ten slotte kunnen ook gevoelens 
van eer en schande in de eigen gemeenschap een rol spelen, zo blijkt onder andere uit 
de studie van Yerden (2000). Hierin geven enkele bedlegerige Turken aan dat zij niet 
om thuiszorg vragen omdat ze daarmee hun kinderen te schande maken. Een aantal 
van deze redenen wordt ook genoemd door ouderen uit ons onderzoek (zie § 8.5).

De particuliere hulp of werkster is vrijwel uitsluitend aanwezig bij autochtone 
ouderen, en dan vooral de welgestelde ouderen onder hen (niet in tabel). Dit komt 
vermoedelijk doordat allochtone ouderen een relatief slechte inkomenspositie 
hebben (zie § 3.4). 
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Ten slotte: er zijn relatief weinig ouderen die hulp van anderen dan de hiervoor 
besproken bronnen ontvangen.

Tabel 8.2 Gebruik van hulp uit verschillende bronnena door 55-plussers, naar etnische groep 
en leeftijd, 2003 (horizontaal gepercenteerd)

      geen
informele 
hulpb thuiszorg

particuliere 
hulp

andere 
hulpc

Turken

 totaal 65 30 7 1 0

 55-64 jaar 66 29 7 1 0

 ≥ 65 jaar 59 33 7 2 1

Marokkanen

 totaal 46 54 1 0 0

 55-64 jaar 47 53 1 0 0

 ≥ 65 jaar 44 55 3 0 1

Surinamers

 totaal 63 21 17 6 1

 55-64 jaar 72 20 7 5 2

 ≥ 65 jaar 49 24 31 7 1

Antillianen

 totaal 77 10 8 5 1

 55-64 jaar 82 10 4 5 0

 ≥ 65 jaar 66 13 19 7 2

Molukkers

 totaal 79 17 8 1 0

 55-64 jaar 95 4 1 1 0

 ≥ 65 jaar 65 28 15 2 1

autochtonen

 totaal 64 10 16 13 1

 55-64 jaar 74 5 5 17 2

 ≥ 65 jaar 56 14 26 10 1

a Hulp bij persoonlijke of huishoudelijke verzorging in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. De  
 rijpercentages tellen op tot meer dan 100% als ouderen uit meerdere hulpbronnen hulp ontvangen. 
b Hulp van partner, inwonende familie, uitwonende (schoon)kinderen, andere familie, buren, vrienden, kennissen.  
 Huishoudelijke hulp van de partner blijft buiten beschouwing.  
c Vrijwilligers of anderen (niet eerder genoemd). 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Bij de meeste ouderen komt de hulp van buiten het eigen huishouden, vooral van 
uitwonende kinderen (tabel 8.3). Het betreft hier vooral alleenwonende ouderen; 
degenen die samenwonen krijgen vooral hulp van huisgenoten (zie tabel B8.2 in de 
bijlage bij dit hoofdstuk). Marokkanen krijgen vaker informele hulp van de partner of 
inwonende kinderen dan van uitwonende helpers (39% in kolom ‘inwonend zonder’ 
versus 30% in kolom ‘uitw. totaal’). Deze ouderen wonen dan ook heel vaak samen 
met een partner en/of kinderen (zie § 4.2).
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Het volgende citaat uit een publicatie van Du Long en Cox (2001) illustreert deze uit-
komst:

‘Een 34-jarige Marokkaanse vrouw Jamila zorgt voor haar schoonvader (65 jaar). 
Hij heeft jarenlang zware arbeid verricht en is nu hartpatiënt. Vanwege zijn zwakke 
gezondheid hebben Jamila en haar man hem in huis genomen. Jamila wast en kleedt 
haar schoonvader aan, doet het huishouden voor hem en helpt hem bij het invul-
len van formulieren. Hij is analfabeet en weinig georiënteerd op de Nederlandse 
samenleving. Daarnaast heeft ze de zorg voor haar drie kleine kinderen. Het geven 
van volledige zorg aan haar schoonvader vindt zij vanzelfsprekend vanuit haar geloofs-
overtuiging. Volgens de islam is een zoon verplicht zorg te dragen voor zijn ouders, 
de schoondochter voert die zorg uit. Het gebrek aan privacy door de inwoning valt 
haar echter zwaar. Dit temeer door het frequente ziekenbezoek van familieleden, die 
vaak een heel weekend blijven. Ze zou hulp willen vragen aan de familie, maar dit zou 
gezichtsverlies voor haar man betekenen. Het opnemen van de schoonvader in een 
verzorgingshuis als het haar te zwaar wordt is onbespreekbaar. Bovendien denkt ze 
dat daar geen passende hulp voor haar schoonvader voorhanden is. Er zou een gebeds-
ruimte moeten zijn en beroepskrachten die zijn taal spreken en hem begrijpen.’

Verder zijn er bij Molukkers (en in mindere mate bij autochtonen) leeftijdsverschillen: 
65-plussers ontvangen vaker informele hulp dan de 55-64-jarigen. Bij alle ouderen is 
het aandeel met hulp van buren, vrienden of kennissen gering. Dit laatste resultaat 
past bij ander onderzoek naar informele hulp (De Boer et al. 2003). 
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Tabel 8.3 Informele hulpbronnen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorginga van  
55-plussers, naar etnische groep en leeftijd, 2003 (in procenten)

uitw. 
kind

uitw. 
famb vriendc

uitw. 
totaal 

inwo-
nend 
metd 

inwo-
nend 
zondere 

totaal 
metd

totaal 
zondere

Turken

 totaal 18 2 1 19 27 16 35 30

 55-64 jaar 17 1 1 18 28 16 35 29

 ≥ 65 jaar 21 4 1 22 26 17 37 33

Marokkanen

 totaal 29 4 1 30 51 39 62 54

 55-64 jaar 26 3 2 27 53 41 61 53

  ≥ 65 jaar 35 6 0 36 48 36 62 55

Surinamers

 totaal 11 3 1 13 17 9 26 21

 55-64 jaar 8 3 1 10 19 10 23 20

 ≥ 65 jaar 16 5 2 19 14 6 30 24

Antillianen

 totaal 2 1 3 5 7 6 11 10

 55-64 jaar 1 0 3 4 8 6 11 10

 ≥ 65 jaar 6 2 0 8 6 5 13 13

Molukkers

 totaal 12 2 1 14 11 7 19 17

 55-64 jaar 1 1 1 3 4 2 6 4

 ≥ 65 jaar 21 2 1 23 17 11 30 28

autochtonen

 totaal 5 1 2 8 7 4 14 10

 55-64 jaar 2 1 1 4 8 2 11 5

 ≥ 65 jaar 7 1 3 11 7 5 16 14

a In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. 
b Hulp van andere familieleden. 
c Hulp van buren, vrienden of kennissen. 
d Inclusief huishoudelijke hulp van de partner. 
e Huishoudelijke hulp van de partner blijft buiten beschouwing. In de resterende tabellen van dit hoofdstuk zal  
 deze omschrijving van informele hulp worden gebruikt. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Thuiszorg
De overgrote meerderheid van de ouderen met thuiszorg is tevreden met de geboden 
hulp (tabel 8.4): de thuiszorg voldoet aan de verwachtingen van ouderen, er wordt 
over het algemeen voldoende tijd besteed en aandacht gegeven en medewerkers 
houden voldoende rekening met zaken die voor het geloof en de cultuur van belang 
zijn. De meeste allochtonen zijn zelfs meer tevreden dan autochtonen.

Toch ervaart driekwart van de Turken taalproblemen in contacten met deze 
instelling en voelt 28% zich gediscrimineerd.3 Verder is voor sommigen de prijs een 
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probleem: 75% van de Turken en 66% van de Molukkers vindt de hulp te duur. Dit 
laatste resultaat past bij onderzoek van De Graaff en Francke (2002: 136) waaruit 
bleek dat voor vele Turkse (en Marokkaanse) ouderen de hoogte van de eigen bijdrage 
voor thuiszorg een reden is om er geen gebruik van te maken.

Tabel 8.4 Tevredenheid met de thuiszorg in zijn algemeenheida en met specifieke aspecten  
bij 55-plussers, naar etnische groepc (selectie op gebruikers van thuiszorg in de  
vijf jaar voorafgaand aan het interview), 2003 (in procenten)b

Turken Surinamers Antillianen Molukkers
  autoch- 
  tonen

tevreden 77 88 88 90 78

neutraal 8 4 6 7 14

ontevreden 15 9 6 3 9

de thuiszorg doet wat ik van ze verwacht 86 93 94 94 86

ik vind de hulp te duur 75 38 38 66 44

de thuiszorg besteedt genoeg tijd en 
aandacht aan mij 79 95 91 97 83

ik heb taalproblemen bij mijn contacten 
met de thuiszorg 71 – – 48 –

de hulp van de thuiszorg heeft vooroor-
delen omdat ik allochtoon ben 28 18 13 0 –

mijn hulp houdt voldoende rekening met 
zaken die voor mijn cultuur of geloof van 
belang zijn 71 93 84 81 –

a Bent (was) u tevreden of ontevreden met de hulp van de thuiszorg? 
b Percentage ‘mee eens’ of ‘neutraal’.  
c Marokkaanse ouderen ontbreken omdat er in deze groep te weinig respondenten met thuiszorg zijn.  
– De stelling is niet voorgelegd aan deze ouderen.  
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Aan niet-gebruikers is gevraagd of ze bekend zijn met thuiszorg. Lang niet iedereen 
blijkt op de hoogte te zijn van het bestaan van deze voorziening (tabel 8.5). De meeste 
Surinamers, Antillianen, Molukkers en autochtonen hebben er wel eens van gehoord; 
Turken en Marokkanen veel minder. Van de Turken is slechts 65% bekend met de thuis-
zorg, dit percentage ligt op 85% bij de Marokkanen. Opvallend is wel dat een kwart van 
de Marokkaanse vrouwen en Marokkanen van 65 jaar en ouder niet vertrouwd is met 
de thuiszorg. Velen van hen zijn voor informatie over voorzieningen zoals de thuiszorg 
aangewezen op anderen omdat zij niet goed Nederlands spreken (zie hoofdstuk 3).

De verklaring voor het verschil in bekendheid met de thuiszorg tussen allochtonen 
en autochtonen wordt treffend beschreven door De Graaff (2003: 23):

‘Nederlandse ouderen zijn in de loop van hun leven gewend geraakt aan het 
bestaan van zorgvoorzieningen zoals alarmering, thuiszorg en verzorgings- en 
verpleeghuizen. Velen van hen hebben deze leren kennen in de periode dat zij 
hun eigen ouders en familieleden begeleidden. Oudere migranten maken in 
de regel pas kennis met ouderenvoorzieningen op het moment dat hun eigen 
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gezondheid achteruit gaat. Dit geldt voor Turkse, Marokkaanse en andere Zuid-
Europese migranten; Antillianen en Surinamers kennen de voorzieningen 
beter omdat veel vrouwen uit die groepen in de zorg werkzaam zijn. Zij hebben 
de ontwikkeling van de Nederlandse zorgstructuur van binnenuit meege-
maakt.’

Tabel 8.5 Bekendheida met de thuiszorg bij 55-plussers, naar etnische groep, lichamelijke 
beperkingen, geslacht en leeftijd (selectie op ouderen die de laatste vijf jaar geen 
thuiszorg hebben gehad), 2003 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

totaal 65 85 93 90 96 99

mannen 66 90 94 92 97 98

vrouwen 64 76 93 88 95 99

55-65 jaar 65 88 93 90 99 100

≥ 65 jaar 64 78 94 91 94 97

a De thuiszorg is een voorziening die u tegen een financiële vergoeding helpt bij het huishouden of de persoonlijke  
 verzorging als u deze zelf niet meer kunt doen. Ook geeft de thuiszorg adviezen bij diëten en kunt u er hulpmiddelen 
 zoals krukken lenen. Hebt u wel eens gehoord van de thuiszorg: ja, wel eens van gehoord, of nee. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Samenvattend: 54% van de zelfstandig wonende Marokkaanse en 30% van de Turkse 
55-plussers ontvangt informele hulp (vooral van inwonende kinderen). Het betreft 
vooral enkelvoudige huishoudelijke hulp. Bij andere ouderen is de situatie anders: 
er wordt minder informele hulp ingezet en de thuiszorg komt meer voor. De thuis-
zorg wordt door Marokkanen, Turken, Molukkers en Antillianen niet of nauwelijks 
gebruikt. Gebruikers zijn over het algemeen tevreden. Wel vindt 75% van de Turken 
en 66% van de Molukkers de hulp eigenlijk te duur. Turken en Marokkaanse vrouwen 
van 65 jaar of ouder zijn het minst vertrouwd met de thuiszorg. Particulier betaalde 
hulp komt vrijwel niet voor bij allochtonen.

8.3  Determinanten van hulpgebruik 
In paragraaf 8.2 is hulp aan allochtone en autochtone ouderen in kaart gebracht naar 
zorgfunctie en zorgverlener. Hier staat de vraag centraal in hoeverre het al dan niet 
krijgen van hulp samenhangt met etniciteit, hulpbehoefte, achtergrondkenmerken en 
kenmerken van het sociale netwerk van ouderen. Beide onderwerpen geven informatie 
over de hulpbronnen die ouderen hebben ter compensatie van eventuele gezond-
heidsproblemen. In deze paragraaf gaat de aandacht specifiek uit naar hulp van de 
thuiszorg of informele helpers. De particulier betaalde hulp (werkster) blijft buiten 
beschouwing omdat deze vrijwel alleen voorkomt bij autochtonen (zie tabel 8.2). We 
starten met enkele bivariate beschrijvingen en de paragraaf wordt afgesloten met een 
aantal samenvattende (multivariate) analyses.
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Hulpbehoefte
Over het algemeen neemt het aandeel ouderen met informele hulp en/of thuiszorg toe 
met de ernst van hun lichamelijke beperkingen (tabel 8.6). Dit komt overeen met bevin-
dingen uit de literatuur (De Klerk 2002; De Boer et al. 2001). Toch is de samenhang met 
beperkingen niet altijd even sterk: zo valt op dat bij Turken en Marokkanen die geen of 
uitsluitend lichte beperkingen ondervinden, een relatief grote groep informele hulp 
ontvangt (respectievelijk 19% en 27%). Tevens is het opmerkelijk dat 8% van de autoch-
tonen met lichte beperkingen thuiszorg heeft. Het kan zijn dat deze ouderen vanwege 
andere, niet gemeten problemen (bijvoorbeeld psychische klachten) hulp ontvangen. 
Ook is het mogelijk dat zij in het enquêtejaar hulp hebben gehad omdat zij op dat 
moment beperkingen hadden maar dat de gezondheidsproblemen in de loop van het 
jaar zijn verdwenen. 

Tabel 8.6 Ontvangen van informele hulp en/of thuiszorg door 55-plussers naar etnische groep 
en ernst van lichamelijke beperkingen, 2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

informele hulpa

 geen of lichte beperkingen 19 27 11 6 10 7

 matige of ernstige beperkingen 34 61 33 19 35 16

 totaal 30 54 21 10 17 10

thuiszorg

 geen of lichte beperkingen 0 0 3 4 3 8

 matige of ernstige beperkingen 10 1 32 16 23 32

 totaal 7 1 17 8 8 16

informele hulp en/of thuiszorg

 geen of lichte beperkingen 19 27 14 10 11 14

 matige of ernstige beperkingen 40 61 54 33 47 43

 totaal 35 54 32 18 21 23

a Huishoudelijke hulp van de partner blijft buiten beschouwing. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Sociaal netwerk
In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat Marokkaanse, maar ook Turkse en Molukse ouderen 
relatief vaak samenwonen met familieleden. Ook is de verwachting uitgesproken dat 
dit leidt tot meer hulp uit informele kring. Er is inderdaad, vooral bij Marokkanen, 
veel hulp in huis (tabel 8.7): ruim de helft ontvangt hulp van de partner en/of inwo-
nende kinderen. Bij autochtonen ligt het aandeel dat hulp krijgt van kinderen lager, 
op 18%. Toch krijgen ook ouderen zonder huisgenoten regelmatig informele hulp. 
Die hulp is dan afkomstig van uitwonende kinderen (zie tabel 8.3). 

De thuiszorg komt terecht bij ouderen die geen beroep kunnen doen op huisgenoten. 
Alleen bij Turken en Marokkanen is dit niet zo, bij hen maken slechts weinigen gebruik 
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van thuiszorg. Dit hangt vermoedelijk samen met de frequente hulp uit informele 
kring; in dat geval wordt door het Regionaal Indicatie Orgaan (rio) meestal geen 
positieve indicatie afgegeven. Van de ouderen zonder huisgenoten krijgt de meerder-
heid geen hulp, noch van informele helpers noch van de thuiszorg (onderste gedeelte 
van tabel 8.7). Het betreft vooral alleenwonende Antillianen: 80% van hen beschikt 
niet over hulp (100%-20%). Het merendeel van hen is gezond en heeft geen hulp nodig.

Tabel 8.7 Ontvangen van informele hulpa en/of thuiszorg door 55-plussers, naar etnische 
groep en huishoudensvorm, 2003 (in procenten) 

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

  autoch- 
  tonen

informele hulp

 alleen 26 32 18 8 19 12

 met partner 32 58 20 9 16 7

 met kinderen 27 55 31 16 18 18

 totaal 30 54 21 10 17 10

thuiszorg

 alleen 9 4 24 13 16 22

 met partner 10 2 14 3 8 13

 met kinderen 4 0 2 3 4 6

 totaal 7 1 17 8 8 16

informele hulp en/of thuiszorg

 alleen 35 32 35 20 28 31

 met partner 38 58 29 13 19 17

 met kinderen 30 55 32 20 19 24

 totaal 35 54 32 18 21 23

a Huishoudelijke hulp van de partner blijft buiten beschouwing. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

In hoofdstuk 4 is het vermoeden uitgesproken dat een hoge contactfrequentie met 
uitwonende kinderen bij Surinamers en Antillianen zou samenhangen met meer infor-
mele hulp uit deze kring. Ook werd toen verwacht dat Turken en autochtonen relatief 
vaak een beroep zouden doen op hulp van uitwonende kinderen omdat relatief veel van 
hun kinderen in de buurt wonen. Dat de werkelijkheid slechts gedeeltelijk overeenkomt 
met deze ideeën is te lezen in tabel 8.8.

Bij Marokkaanse ouderen hangt het aantal uitwonende kinderen dat dichtbij verblijft 
en de contactfrequentie positief samen met de informele hulp van uitwonenden: dege-
nen die meerdere kinderen in de buurt hebben wonen en hun familieleden regelmatig 
ontmoeten ontvangen vaak informele hulp. Toch krijgen de ouderen zonder uitwonende 
kinderen in de buurt ook relatief vaak informele hulp. Die hulp is dan vaak afkomstig van 
andere familieleden (zie tabel 8.3). Een vergelijkbare uitkomst voor het aantal dichtbij 
verblijvende kinderen is gevonden bij Turkse ouderen. Bij Surinamers is het aandeel oude-
ren met informele hulp het grootst bij veel familiecontact en is geen duidelijke relatie te 
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zien met het aantal kinderen in de buurt. Bij Antillianen krijgen juist degenen met weinig 
familiecontact het meest frequent hulp. Bij Molukkers geldt: drie of meer kinderen in de 
buurt hangt samen met veel informele hulp. Bij autochtonen leidt veel familiecontact wel 
(en het aantal uitwonende kinderen niet) tot een hogere kans op informele hulp. Deze 
laatste bevinding is ook gevonden in ander onderzoek (De Boer et al., te verschijnen). 

Gezegd moet worden dat het onduidelijk is wat er eerst was, het frequente contact 
of de hulp. Contact kan namelijk zowel determinant als resultante zijn van het ont-
vangen van informele hulp. In het eerste geval genereren sociale contacten informele 
hulp, in het tweede geval leidt informele hulp tot intensivering van contacten binnen 
het netwerk.

Tabel 8.8 Ontvangen van informele hulp van uitwonendena door 55-plussers, naar etnische 
groep en een aantal netwerkkenmerken, 2003 (in procenten)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch- 
tonen

aantal uitwonende kinderen op  
< 30 minuten reistijd

 geen kinderen 17 16 6 7 6 4

 een kind 14 11 11 4 8 10

 twee kinderen 18 30 24 6 7 8

 drie of meer kinderen 22 48 17 4 29 11

contactfrequentie met familie-
ledenb

 weinig 21 14 9 12 12 7

 gemiddeld 19 30 6 3 11 5

 veel 19 45 25 5 17 15

a Hulp bij huishoudelijke of persoonlijke verzorging van uitwonende kinderen of andere familieleden, buren,  
 vrienden of  kennissen.  
b Uithuiswonende kinderen, uithuiswonende kleinkinderen, schoonzoon/dochter, ooms, tantes, broers en zussen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Multivariate analyses
Hiervoor is op basis van beschrijvende analyses geconstateerd dat het ontvangen 
van hulp door ouderen samenhangt met etniciteit, gezondheidskenmerken, leeftijd, 
huishoudensvorm en het sociale netwerk van ouderen. Het is de vraag of deze samen-
hangen er nog steeds zijn als gecontroleerd wordt voor andere kenmerken. Is etniciteit 
inderdaad doorslaggevend voor het ontvangen van informele hulp of thuiszorg (bij per-
soonlijke of huishoudelijke verzorging)? Om deze vraag te beantwoorden zijn multiva-
riate analyses (multinomiale regressiemodellen) uitgevoerd. Hierin wordt nagegaan 
wat de unieke samenhang is van de eerder onderzochte kenmerken van ouderen met 
de hulp die zij ontvangen. In tabel 8.9 staan twee indelingen naast elkaar. In het lin-
kergedeelte is de hulp gepresenteerd naar zorgfunctie, waarin een vergelijking wordt 
gemaakt tussen ouderen zonder hulp, gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke 
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verzorging en gebruikers van persoonlijke verzorging (eventueel in combinatie met 
huishoudelijke verzorging). In het rechtergedeelte van de tabel is de hulp weergegeven 
naar zorgverlener, met de volgende vergelijking: ouderen zonder hulp, ouderen met 
uitsluitend informele hulp en oudere gebruikers van thuiszorg (eventueel in combinatie 
met informele hulp). De analyses hebben betrekking op ruim 1600 ouderen van wie 
er ruim 300 informele hulp ontvangen en bijna 200 thuiszorg. In de tabel staan odds 
ratios (or) vermeld, die de unieke samenhang tussen het ontvangen van informele 
hulp en de onderzochte factor uitdrukken. Voor de interpretatie van de cijfers wordt de 
lezer verwezen naar paragraaf 5.8.

Tabel 8.9 laat zien dat etniciteit inderdaad van belang is voor het ontvangen van hulp. 
Marokkanen en Turken krijgen vaker informele hulp dan autochtonen, na correctie voor 
achtergrondkenmerken, hulpbehoefte en kenmerken van het sociale netwerk. Anders 
gezegd: als we een Surinamer en een autochtoon van hetzelfde geslacht, dezelfde leef-
tijd, opleiding en hetzelfde aantal kinderen vergelijken, maken beide ouderen net zo 
vaak gebruik van informele hulp. Als we echter een Marokkaan en een autochtoon met 
dezelfde kenmerken naast elkaar zouden zetten dan zou de Marokkaan grotere kans op 
informele hulp hebben. Ook krijgen Marokkanen, vergeleken met autochtonen, vaker 
huishoudelijke hulp (or = 2,6). Molukkers ontvangen juist minder vaak persoonlijke 
verzorging (or = 0,2). De thuiszorg komt bij Marokkanen en Turken het minst voor, 
vergeleken met autochtonen. 

Toch is de hulpbehoefte een veel sterkere determinant dan etniciteit; eigenlijk 
is het de belangrijkste determinant van hulpgebruik. Ernstige lichamelijke beper-
kingen gaan samen met een grotere kans op hulp, ongeacht om welk type hulp het 
gaat en door wie deze wordt geleverd. Allochtone en autochtone ouderen krijgen dus 
hulp vanwege beperkingen en niet zozeer omdat ze daar vanwege hun leeftijd recht 
op hebben. Het effect van leeftijd is wel significant maar lang niet zo belangrijk als 
de rol van hulpbehoefte. Oudere mannen hebben een relatief grote kans op hulp. 
Mensen die samenwonen met een partner of kinderen ontvangen minder vaak thuis-
zorg dan alleenstaanden. Het rio houdt in zijn indicatiestelling dus rekening met de 
aanwezigheid van huisgenoten.

Psychische problemen hebben geen invloed op de ontvangen hulp. Recent lon-
gitudinaal onderzoek laat zien dat dit toch niet automatisch hoeft te betekenen dat 
dit kenmerk niet van belang is (Van Campen en De Klerk 2004). Hieruit bleek dat 
psychische problemen (depressie) zelf geen determinant van het gebruik van profes-
sionele zorg zijn, maar dat lichamelijke beperkingen wel vaak tot depressie en tot 
zorggebruik leiden. 

De hulp hangt wel samen met de netwerkomvang van ouderen: mensen die meerdere 
kinderen in de buurt hebben wonen hebben duidelijk een grotere kans op informele 
hulp en thuiszorg. Dit kan niet meer komen door gezondheidsproblemen van ouderen; 
hiervoor is in de modellen gecorrigeerd. Het positieve effect van de netwerkomvang op 
de thuiszorg is opmerkelijk. Waarschijnlijk hebben de in de buurt wonende kinderen de 
thuiszorg geregeld. Dit verschijnsel wordt in de literatuur ook wel beschreven als de 
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bridging hypothesis (zie bijvoorbeeld Geerlings en Deeg 2004). Hierbij treedt de (potenti-
ele) informele helper op als tussenpersoon voor de oudere, informeert hem over beschik-
bare voorzieningen en helpt bij het verkrijgen van toegang.

Ten slotte is veelvuldig familiecontact gerelateerd aan informele of huishoudelijke 
hulp. Kennelijk is het zo dat naast de omvang van het netwerk, ook de intensiteit van 
contacten van belang is bij het verkrijgen van informele hulp. Wel past hier wederom 
de opmerking dat de relatie tussen contact en hulp wederkerig is. Bij een toenemende 
hulpbehoefte van ouderen neemt de kans op informele hulp toe en daardoor ook de 
contactfrequentie; ook kunnen intensieve sociale contacten met familieleden leiden 
tot hulp uit deze kring.

Tabel 8.9 Determinanten van gebruik van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 
informele hulp en thuiszorg door 55-plussers, 2003 (in odds ratios; n = 1618)a

zorgfunctieb zorgverlenerc

 
   huishoudelijke  
   verzorging

persoonlijke 
verzorging 

informele-
hulp

  thuis-
  zorg 

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,9 1,0 1,9 0,4

 Marokkanen 2,6 2,1 5,8 0,2

 Surinamers 1,4 1,3 1,7 1,3

 Antillianen 0,8 0,4 0,9 0,7

 Molukkers 1,0 0,2 1,2 0,6

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,7 0,9 0,8 0,6

leeftijd (in jaren) 1,1 1,1 1,0 1,1

opleiding is vbo+ (t.o.v. bao/geen) 0,9 1,1 0,8 1,2

lichamelijke beperkingen (t.o.v. geen)

 lichte beperking 2,5 2,1 2,2 2,6

 matige beperking 3,5 6,1 2,7 5,9

 ernstige beperking 6,3 42,6 6,9 19,4

psychische problemen 1,0 1,0 1,0 1,0

huishoudensvorm (t.o.v. met partner  
en kinderen) 

 met partner 0,9 1,0 0,8 2,3

 alleenstaanden 1,1 1,0 0,7 3,2

aantal kinderen dichtbij 1,2 1,4 1,3 1,3

contactfrequentie met familieledend 1,5 1,1 1,6 1,1

R2 (Nagelkerke) (%) 37 37 43 43

a Significante (p < 0,05) odds ratios zijn vetgedrukt. 
b Huishoudelijke verzorging is enkelvoudige huishoudelijke verzorging. Persoonlijke verzorging omvat ook de  
 combinatie met huishoudelijke verzorging. 
c Informele hulp omvat uitsluitend informele hulp, waarbij huishoudelijke hulp van de partner buiten beschouwing  
 blijft; thuiszorg omvat ook de combinatie met informele hulp. 
d Contact met uit huis wonende kinderen en kleinkinderen, schoonzoon/dochter, ooms, tantes, broers, zussen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Resumerend is te zeggen dat zelfstandig wonende Marokkanen en Turken minder 
vaak thuiszorg gebruiken dan autochtonen; dit wordt (in elk geval gedeeltelijk) 
gecompenseerd door meer informele hulp. Surinamers, Antillianen en Molukkers 
lijken wat betreft hun hulpgebruik juist op de autochtone vergelijkingsgroep. Moluk-
kers ontvangen relatief weinig persoonlijke verzorging. Toch zijn de lichamelijke 
beperkingen van ouderen de belangrijkste factor bij het verkrijgen van hulp.

8.4  Voorkeur voor zorgverleners

In het voorgaande is nagegaan welk aandeel allochtone en autochtone ouderen hulp 
krijgen, van wie en waarbij. Er werd daar duidelijk dat Marokkanen en Turken vaker 
dan anderen hulp uit informele kring ontvangen. Dit komt onder andere doordat deze 
ouderen veelvuldig samenwonen met een partner en/of kinderen. Thuiszorg wordt 
minder vaak gebruikt. Men mag verwachten dat degenen die (nog) geen hulp ontvangen 
vergelijkbare wensen hebben als de huidige hulpgebruikers. Deze paragraaf gaat over de 
voorkeur van ouderen die (nog) geen hulp krijgen voor specifieke zorgverleners. Informa-
tie over de wensen van ouderen is relevant voor beleid, bijvoorbeeld voor het maken van 
toekomstige gebruiksramingen.

Turken willen bij een verslechterende gezondheid het liefst informele hulp van de 
(schoon)kinderen krijgen (tabel 8.10). De voorkeur zal vermoedelijk uitgaan naar de 
hulp van een zoon en schoondochter; de zoon hoort zijn vader te verzorgen en een 
(schoon)dochter haar schoonmoeder (Yerden 2000) Thuiszorg staat op de tweede 
plaats: ruim een op de vier Turkse mannen en vrouwen wenst als dat nodig is hulp 
van de thuiszorg. Deze uitkomst correspondeert met conclusies van Yerden (2000). 
In dit kwalitatieve onderzoek zijn uitspraken van Turkse ouderen en hun kinderen 
over de zorg opgenomen, een ervan heeft betrekking op de thuiszorg. 

‘Ik heb daar nooit gebruik van gemaakt. Voorlopig heb ik het niet nodig, maar als 
mijn kinderen niet meer zouden kunnen helpen of niet voor mij willen zorgen, moet 
ik er wel gebruik van maken. Dan moet er iemand bij mij thuis komen en klaarmaken 
wat ik nodig heb. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten aanvragen en hoe ik moet 
beginnen.’ (Yerden 2000: 95).

Marokkaanse vrouwen wensen vaker persoonlijke verzorging te ontvangen van 
hun (schoon)kinderen dan Marokkaanse mannen. Dit kan komen door schaamte-
gevoelens die wellicht bij vrouwen vaker aanwezig zijn. Huishoudelijke verzorging 
willen de vrouwen van de thuiszorg, mannen willen bij deze taken hulp van hun 
(schoon)kinderen. Deze uitkomst is mogelijk te verklaren uit het feit dat vrouwen uit 
eigen ervaring weten hoe zwaar de zorg kan zijn (De Graaff en Francke 2002). 

Surinamers prefereren thuiszorg als dat nodig is. Toch wenst ook een op de vijf 
hulp van de kinderen of aangetrouwde familieleden. Een studie van het Nederlands 
Instituut van Zorg en Welzijn (nizw) beschrijft de mogelijke redenen achter een 
voorkeur voor thuiszorg (Morée 2002): men wil autonoom blijven, de relatie met de 
kinderen goed houden en hen niet belasten met gezondheidsproblemen. 



174 Hulp bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging: thuiszorg en informele hulp

Bij Antilliaanse mannen is de voorkeur voor thuiszorg sterker dan bij Antilliaanse 
vrouwen. Ook willen sommige mannen een nog niet eerder genoemde hulpverlener 
inschakelen (‘iemand anders’). Wie zij precies bedoelen, is onduidelijk. 

Bij Molukse ouderen is het beeld niet zo uitgesproken: sommigen willen thuis-
zorg, anderen prefereren informele hulp. Dit geldt zowel voor persoonlijke als huis-
houdelijke hulp. Mannen en vrouwen verschillen niet in hun voorkeur. 

De meerderheid van de autochtonen denkt aan thuiszorg. Als de ouderen hulp 
uit informele kring wensen dan zijn het meestal vrouwen (een op de vijf wenst dat 
de persoonlijke verzorging door kinderen wordt gegeven). Bij een op de tien is de 
betaalde particuliere hulp een optie, vooral bij huishoudelijke verzorging. Een ver-
gelijking met resultaten uit paragraaf 8.2 leert dat er vooral bij autochtone ouderen 
een verschil is tussen de wens in hypothetische situaties en het daadwerkelijke 
(latere) gebruik van hulp. De voorkeur gaat dan weliswaar uit naar thuiszorg, maar 
in de praktijk van hulpbehoefte wordt toch vaak informele hulp ingeschakeld. Bij 
hen heeft de voorkeur dus een beperkte voorspellende waarde voor het gebruik. Dit 
verschil is minder groot bij Marokkaanse en Turkse ouderen: hier hebben huidige 
zorggebruikers en degenen zonder hulp min of meer vergelijkbare wensen.

In tabel 8.10 is ook te zien of ouderen verwachten dat de informele hulp zal worden 
gegeven en of er met elkaar over deze verwachtingen is gesproken. Hierbij zijn uiteraard 
alleen ouderen bevraagd die een voorkeur hadden voor informele hulp. Duidelijk is dat 
bijna iedereen verwacht dat de gewenste informele hulp zal worden gegeven als dat nodig 
is. Autochtone ouderen zijn wat dit betreft wat minder optimistisch dan de rest. Bij per-
soonlijke verzorging denkt 88% dat de informele helper van hun voorkeur ook daadwer-
kelijke hulp gaat bieden.

Ongeveer de helft van de ouderen blijkt hierover ook daadwerkelijk te hebben 
gesproken met de betrokkene. Marokkaanse ouderen hebben het minst vaak over dit 
onderwerp een gesprek gevoerd. 

Deze uitkomst spoort met onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen 
in Amsterdam. Hieruit bleek dat de helft van hen zeker weet dat ze informele hulp 
zullen krijgen (Poort et al. 2001). Een derde vermoedt dat dit het geval zal zijn. Toch 
bleek uit deze studie ook dat ouderen problemen verwachten, onder andere doordat 
verplichtingen in het werk en het gezin van hun kinderen tijd en aandacht vragen.
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Tabel 8.10 Voorkeur voor type zorgverlenera in geval van persoonlijke verzorging (pv) of huis-
houdelijke verzorging (hv) bij 55-plussers (selectie op degenen zonder hulpb) naar 
etnische groep en geslacht, 2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil- 
lianen Molukkers

autoch- 
tonen

pv hv pv hv pv hv pv hv pv hv pv hv

mannen

kind/schoonkind 58 45 65 66 22 19 15 17 43 37 10 8

andere familiec 2 2 6 10 8 10 7 9 7 8 6 6

buren, vrienden, kennissen 3 2 1 1 1 1 4 4 0 0 2 2

thuiszorg 29 41 21 21 50 51 52 47 39 33 63 58

betaalde particuliere hulp 1 2 2 0 1 5 5 10 1 12 5 15

vrijwilliger 1 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0

iemand anders 7 9 4 0 17 10 17 12 9 8 15 11

vrouwen

kind/schoonkind 59 55 72 52 23 16 36 42 42 35 20 13

andere familiec 3 2 1 0 1 2 7 5 6 8 3 2

buren, vrienden, kennissen 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 3 5

thuiszorg 27 31 17 45 60 66 48 45 38 39 56 56

betaalde particuliere hulp 0 1 0 0 3 6 2 2 2 9 12 16

vrijwilliger 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0

iemand anders 10 9 7 3 12 11 5 5 11 7 7 8

verwachting 99 98 96 96 97 100 99 100 99 98 88 92

reeds besproken 53 57 38 49 49 52 57 59 52 56 47 49

a Stel dat u hulp nodig hebt bij uw persoonlijke verzorging (en uw partner kan dit niet geven), van wie zou u deze  
 dan het liefste willen krijgen? Het gaat om zowel betaalde als onbetaalde hulp. 
b In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. 
c Andere familie dan partner, kind, schoonkind. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Determinanten van de voorkeur
Welke factoren bepalen nu of ouderen een voorkeur hebben voor publiek gefinan-
cierde hulp of juist voor hulp van anderen? In tabel 8.11 worden de resultaten van 
een logistische regressieanalyse gepresenteerd waarin de voorkeur voor thuiszorg 
(versus informele hulp, betaalde hulp, hulp van vrijwilligers of anderen) wordt 
gerelateerd aan een reeks kenmerken van ouderen. Het betreft persoons- en gezond-
heidskenmerken en kenmerken van het sociale netwerk. In deze analyse gaat het om 
ouderen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête geen hulp hebben 
ontvangen. Voor de interpretatie van de cijfers wordt verwezen naar paragraaf 5.3.
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Tabel 8.11 Determinanten van de voorkeur voor thuiszorg (versus informele hulp, betaalde  
hulp of hulp van anderen)a van 55-plussers (selectie op degenen zonder hulpb), 
2003 (in odds ratios)c

persoonlijke verzorging
(n = 1456)

huishoudelijke verzorging
(n = 1027)

groep (t.o.v. autochtonen)

 Turken 0,3 0,3

 Marokkanen 0,2 0,3

 Surinamers 1,0 1,2

 Antillianen 0,9 0,7

 Molukkers 0,5 0,5

mannen (t.o.v. vrouwen) 0,9 1,1

leeftijd (in jaren) 1,0 1,0

opleiding is vbo+ (t.o.v. bao/geen) 1,1 0,9

lichamelijke beperkingen (t.o.v. geen)

 lichte beperking 0,9 1,4

 matige beperking 1,1 1,4

 ernstige beperking 1,7 2,2

psychische problemen 1,0 1,0

huishoudensvorm (t.o.v. met partner en kinderen) 

 met partner 1,4 1,4

 alleenstaanden 1,2 1,2

aantal kinderen dichtbij 0,9 0,9

contactfrequentie met familieledend 0,8 0,9

R2 (Nagelkerke) (%) 13 10

a Stel dat u hulp nodig hebt bij uw persoonlijke of huishoudelijke verzorging (en uw partner kan dit niet geven),  
 van wie zou u deze dan het liefste willen krijgen? Het gaat om zowel betaalde als onbetaalde hulp. 
b In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. 
c Significante (p < 0,05) odds ratio’s zijn vetgedrukt. 
d Contact met uit huis wonende kinderen of kleinkinderen, schoonzoon/dochter, ooms, tantes, broers, zussen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Een belangrijke determinant van de voorkeur voor thuiszorg is de hulpbehoefte: 
mensen met ernstige lichamelijke beperkingen willen vaker thuiszorg dan mensen 
met lichte beperkingen. Dit geldt zowel voor persoonlijke als voor huishoudelijke 
verzorging. Verder hebben Turken, Marokkanen en Molukkers, vergeleken met 
autochtonen, een voorkeur voor informele hulp. De bijdrage van de etnische groep 
aan de verklaring is overigens kleiner dan die van de ernst van de hulpbehoefte. 

Opvallend is ten slotte dat kenmerken van het sociale netwerk en persoonsken-
merken geen effect hebben op de hulpbehoefte. Kennelijk hangt de voorkeur niet 
samen met de beschikbaarheid van informele hulp, geslacht, leeftijd of opleiding van 
ouderen, maar veel meer met de ernst van de hulpbehoefte en de etnische groep.
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Samenvattend: de meeste Turken, Marokkanen en Molukkers die op het moment van 
de enquête nog geen hulp hebben, willen, als dat nodig mocht zijn, hulp ontvangen 
van hun (schoon)kinderen. Surinamers, Antillianen en autochtonen wensen als hun 
gezondheidstoestand verslechtert thuiszorg of particuliere hulp. Bijna alle ouderen 
denken dat de gewenste informele hulp ook gegeven zal worden. Toch heeft de helft er 
nog niet met de betrokkene over gesproken. De voorkeur voor thuiszorg (versus hulp 
van anderen) wordt vooral bepaald door de hulpbehoefte: hoe ernstiger de lichamelijke 
beperkingen, des te groter is de kans dat ouderen professionele hulp willen.

8.5  Behoefte aan (extra) hulp

In paragraaf 8.4 is gebleken dat sommige ouderen zonder hulp geen beroep willen 
doen op hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij hen niet willen belasten en de relatie 
goed wensen te houden. Als hulpbehoevenden blijken zij deze hulpbron echter wel in 
te (moeten) inschakelen. Dit duidt op een verschil tussen voorkeur en het latere hulp-
gebruik. In deze paragraaf komt een ander soort discrepantie aan de orde: die van de 
behoefte aan meer hulp dan wordt gegeven.

Ongeveer een kwart van de ouderen met huishoudelijke verzorging wenst extra huis-
houdelijke hulp (tabel 8.12). Surinamers en Turken willen vooral meer persoonlijke 
verzorging (resp. 36% en 33%). De behoefte aan meer hulp is dus erg groot. Als 
gevraagd wordt naar wie die extra hulp zou moeten geven noemen velen (en vooral 
allochtonen) de thuiszorg. Deze uitkomst is mogelijk gekleurd door wat mensen nu 
aan hulp ontvangen. Sommigen hebben namelijk geen thuiszorg maar wel bijvoor-
beeld informele hulp, en wensen thuiszorg als extra hulpbron: anderen hebben reeds 
thuiszorg en wensen meer uren hulp.

Tabel 8.12 Behoefte aan extra huishoudelijke of persoonlijke verzorging en gewenste zorg- 
verlenersa bij 55-plussers naar etnische groep (selectie op ouderen met hulp),  
2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autochto-
nen

persoonlijke verzorging 33 25 36 – – 25
huishoudelijke verzorging 29 26 28 23 23 22
 partner, kind, familie 21 26 13 – – 17
 buren, vrienden, kennissen 3 0 0 – – 4
 thuiszorg 48 67 72 – – 42
 betaalde hulp/particuliere hulp 14 0 9 – – 17
 vrijwilligerb 7 2 3 – – 4
 iemand anders 7 5 3 – – 17

a Zou u nog van iemand anders hulp willen krijgen en zo ja van wie dan? 
b Via kerk of moskee. 
– Te weinig cases. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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De behoefte aan additionele hulp is overigens niet nieuw. Niet alleen de uitkomsten 
van wachtlijstonderzoek wijzen in dezelfde richting, ook uit een studie onder mantel-
zorgers bleek dat een derde van de ontvangers de zorg onvoldoende vindt en (extra) 
thuiszorg wenst (De Boer et al. 2003). De uitkomsten in tabel 8.12 laten dezelfde orde 
van grootte zien.

Ook is nagegaan bij ouderen die in de vijf jaar voorafgaand aan het interview geen 
thuiszorg hebben gekregen, of ze in die periode wel huishoudelijke of persoonlijke 
verzorging nodig hebben gehad. 

Op die manier is vast te stellen hoe groot het mogelijke beroep op de thuiszorg 
zou zijn. Tabel 8.13 laat zien dat 46% van de Marokkanen die geen thuiszorg kregen 
wel hulp nodig heeft gehad. Dit betekent niet dat zij verstoken zijn geweest van hulp: 
een groot deel heeft informele hulp gekregen (zie tabel 8.14). Wel is het zo dat deze 
ouderen mogelijk een beroep op thuiszorg hadden gedaan als er geen andere hulp 
was geweest. 

Ook Turken en Surinamers melden dat zij behoefte aan hulp hebben gehad (res-
pectievelijk 13% en 11%). Molukkers en autochtonen zijn vergeleken met de andere 
ouderen het best voorzien geweest: slechts 8% geeft aan dat zij hulp hadden moeten 
krijgen. Verder blijkt uit de cijfers dat de behoefte het grootst is onder ouderen met 
ernstige lichamelijke beperkingen en 65-plussers.

Tabel 8.13 Behoefte aan hulp gehada bij 55-plussers, naar etnische groep (selectie op  
degenen zonder thuiszorgb), 2003 (in procenten)

   Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen Molukkers

autoch- 
tonen

totaal 13 46 11 7 8 8

niet of lichte beperkingenc 7 13 5 3 3 5

matige of ernstige beper-
kingenc 16 54 21 16 30 16

55-64 jaar 13 42 9 7 2 9

≥ 65 jaar 15 54 14 6 14 7

a Hebt u de afgelopen vijf jaar hulp nodig gehad bij persoonlijke verzorging of huishoudelijke activiteiten? Meerdere 
 antwoorden mogelijk. 
b Hebt u de laatste vijf jaar hulp gehad van de thuiszorg? Het gaat alleen om hulp bij het huishouden of de  
 persoonlijke verzorging. 
c Op het moment van de enquête. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

In onderzoek naar niet-gebruik van thuiszorg onder allochtonen wordt steeds bena-
drukt dat mensen niet bekend zijn met professionele voorzieningen (De Veer en 
Francke 2003). Andere redenen die worden genoemd zijn: de ruime beschikbaarheid 
van informele hulp, het imago van professionele voorzieningen, de slechte aansluiting 
van het aanbod op de vraag, hoge eigen bijdragen en gevoelens van eer en trots. 
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In tabel 8.14 staat vermeld wat ouderen die in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête 
geen thuiszorg kregen maar die wel behoefte aan huishoudelijke of persoonlijke 
verzorging hebben gehad, aangeven als belangrijkste reden voor hun niet-gebruik. 
Vanwege lage respondentaantallen zijn Antillianen, Molukkers en autochtonen niet 
opgenomen in de tabel.

Opvallend is dat de helft van de Turken aangeeft dat zij niet op de hoogte zijn van 
het bestaan van de thuiszorg (zie ook tabel 8.5). Verder meldt een op de vijf Turken en 
een derde van de Marokkanen dat zij niet wisten hoe ze thuiszorg moesten aanvragen. 
Beide redenen worden door Surinamers veel minder vaak genoemd. Voor de meeste 
ouderen is de beschikbaarheid van informele helpers de belangrijkste reden voor 
niet-gebruik. 

Opmerkelijk is het grote aandeel Surinamers dat wacht op thuiszorg: 21% zegt 
nog geen thuiszorg te gebruiken omdat zij op de wachtlijst staan.4 Onduidelijk is 
waarom juist deze groep deze uitkomst rapporteert. Dit hangt wellicht samen het 
feit dat zij ook relatief vaak melden dat hun eerdere aanvraag is afgewezen en dat zij 
nu voor een andere zorgfunctie zijn geïndiceerd (13%).

Ten slotte is het opvallend dat Surinamers relatief vaak ander redenen noemen. 
In de enquête is niet gevraagd wat ouderen hieronder verstaan hebben. Uit onder-
zoek waarin de redenen naar het niet indienen van een aanvraag voor thuiszorg zijn 
geïnventariseerd (De Boer 2003), blijkt dat sommige mensen geen vreemden over de 
vloer willen, anderen het compenseren van gezondheidsproblemen als eigen verant-
woordelijkheid zien, en dat weer anderen de informele helpers erop tegen zijn om 
thuiszorg aan te vragen. Ten slotte is het mogelijk dat het niet nodig was thuiszorg 
aan te vragen omdat het om een tijdelijke hulpbehoefte ging.

Tabel 8.14 Redenen niet-gebruik van thuiszorga in laatste vijf jaar bij 55-plussers, naar  
etnische groep, 2003 (in procenten)

    Turken Marokkanen Surinamers

ik kende de thuiszorg niet 47 15 4

ik wist niet hoe of waar ik thuiszorg moest aanvragen 20 36 8

mijn familie gaf hulp 43 68 38

ik verwachtte taalproblemen 3 7 0

ik verwachtte niet goed geholpen te worden 0 9 0

ik vond het te duur 6 8 4

ik had er geen recht op/mijn aanvraag is afgewezen 0 1 13

ik sta op de wachtlijst 3 0 21

andere redenen 0 5 29

a Degenen onder de niet-gebruikers van thuiszorg die ‘ja’ antwoordden op de vraag: hebt u de afgelopen vijf jaar  
 hulp nodig gehad bij persoonlijke verzorging of huishoudelijke activiteiten? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Samenvattend: een op de drie Turken en Surinamers en een kwart van de Marokkanen 
en autochtonen wenst extra persoonlijke verzorging. Een kwart van de ouderen die 
reeds huishoudelijke hulp ontvangen vindt deze hulp niet voldoende. Een deel zou 
hulp van de thuiszorg willen hebben.

De helft van de Marokkanen die in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête geen 
thuiszorg hebben gehad, hadden wel huishoudelijke en persoonlijke verzorging nodig. 
Dit percentage ligt rond de 10% bij de andere ouderen. Vooral Turken rapporteren dat 
onbekendheid met de thuiszorg en haar procedures een reden was voor hun niet-gebruik.

8.6  Samenvatting

Ongeveer de helft van de zelfstandig wonende Marokkaanse 55-plussers (ofwel 
12.000 mensen) en een derde van de Turken (bijna 8000 personen) ontving in 2003 hulp 
bij persoonlijke of huishoudelijke verzorging. Het aandeel gebruikers ligt lager bij de 
andere ouderen: 21% van de Surinamers (ruim 6000 mensen), 10% van de Antillianen 
(900 mensen), 17% van de Molukkers en 10% van de autochtonen (350.000 mensen) 
ontvangt deze hulp. Van de zorggebruikers krijgt het merendeel (enkelvoudige) huis-
houdelijke hulp.

Bij het krijgen van informele hulp is de hulpbehoefte het meest relevant: hoe ernstiger 
de lichamelijke beperkingen, des groter is de kans dat ouderen informele hulp ont-
vangen. Dit betekent dat ouderen niet zozeer vanwege hun leeftijd, maar vanwege 
beperkingen hulp krijgen. Opmerkelijk resultaat is het veelvuldig voorkomen van 
informele hulp bij Marokkanen en Turken (na correctie voor allerlei kenmerken van 
ouderen). Die hulp is veelal afkomstig van inwonende kinderen of de partner. Andere 
ouderen ontvangen de informele hulp juist vaker van uitwonenden (zie tabel 8.3). Suri-
namers, Antillianen en Molukkers wijken wat betreft het ontvangen van informele 
hulp niet significant af van autochtonen. Ook de omvang van en contacten binnen 
het sociale netwerk zijn van belang. Ouderen zonder intensieve contacten met fami-
lieleden en/of weinig of geen uitwonende kinderen in de buurt krijgen minder vaak 
informele hulp.

Bijna een op de vijf Surinamers en autochtonen maakt gebruik van thuiszorg. Bij 
Turken, Marokkanen, Antillianen en Molukkers liggen de percentages ouderen 
met thuiszorg significant lager (variërend van 1% tot 8%). Bij Marokkanen kan het 
geringe gebruik van thuiszorg samenhangen met een ruimere beschikbaarheid van 
informele hulp. Verder zijn lang niet alle Turken bekend met de thuiszorg: 65% van 
de niet-gebruikers uit deze etnische groep heeft niet van de thuiszorg gehoord. Het 
kan zijn dat zij de thuiszorg nog niet nodig hebben gehad en daardoor niet op de 
hoogte zijn van deze voorziening. Toch zijn er ook velen die wel behoefte hadden 
aan deze hulp, maar de thuiszorg of bijbehorende aanvraagprocedures niet kennen; 
zij noemen dit in ieder geval als reden voor hun niet-gebruik. Ten slotte is het lage 
gebruik van thuiszorg ook gerelateerd aan de eigen bijdrage die gevraagd wordt. Zo 
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vindt driekwart van de Turken en twee derde Molukkers met thuiszorg de geboden 
hulp te duur. 

Wie eenmaal de thuiszorg ontvangt, is daar over het algemeen wel tevreden mee: 
de thuiszorg doet wat wordt verwacht, ze besteedt genoeg tijd en aandacht en houdt 
rekening met zaken die voor het geloof en de cultuur van belang zijn. De meeste 
allochtone gebruikers zijn zelfs meer tevreden dan autochtone ouderen. Toch ervaart 
driekwart van de Turkse ouderen met thuiszorg taalproblemen en vindt een derde dat 
zij gediscrimineerd wordt. 

De voorkeur van autochtone, Surinaamse en Antilliaanse ouderen die momenteel 
geen hulp ontvangen, is vooral gericht op de hulp van de thuiszorg. Marokkaanse, 
Turkse en Molukse ouderen zonder hulp prefereren vooral informele hulp. Van degenen 
die al huishoudelijke hulp krijgen zegt een op de vier dat deze hulp onvoldoende is. 
Als wordt gevraagd wie die extra hulp zou moeten leveren noemen vooral allochtonen 
de thuiszorg. Waarschijnlijk wordt deze keuze mede bepaald door de informele hulp 
waarover zij reeds beschikken.

Er zijn verschillende redenen waarom allochtone ouderen relatief weinig gebruik 
maken van thuiszorg. Ten eerste omdat deze ouderen vrij vaak informele hulp ont-
vangen van inwonenden; in dat geval geeft het rio meestal geen positieve indicatie 
af. Ten tweede hangt hun niet-gebruik samen met onbekendheid met de thuiszorg, 
de procedure en de prijs. Toch is er vooral bij allochtone ouderen een potentiële vraag 
naar professionele hulp: van degenen die al hulp hebben maar meer hulp nodig 
hebben, wenst de meerderheid thuiszorg.
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Bijlage bij hoofdstuk 8

Tabel B8.1 Thuiszorga bij 55-plussers naar etnische groep en leeftijd, 2003 (in procenten)

op moment van 
enquête

in twaalf maanden 
voorafgaand aan 
enquête

in vijf jaar vooraf-
gaand aan enquête

Turken

 totaal 6 7 11

 55-64 jaar 6 7 11

 ≥ 65 jaar 6 7 11

Marokkanen

 totaal 1 1 3

 55-64 jaar 1 1 2

 ≥ 65 jaar 4 4 5

Surinamers

 totaal 17 17 21

 55-64 jaar 6 7 11

 ≥ 65 jaar 33 31 37

Antillianen

 totaal 7 8 13

 55-64 jaar 3 4 9

 ≥ 65 jaar 16 19 22

Molukkers

 totaal 9 8 11

 55-64 jaar 1 1 3

 ≥ 65 jaar 15 15 18

autochtonen

 totaal 15 16 21

 55-64 jaar 5 5 10

 ≥ 65 jaar 24 26 31

a Hulp bij huishoudelijke en persoonlijke verzorging in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)



183Hulp bij persoonlijke en huishoudelijke verzorging: thuiszorg en informele hulp

Tabel B8.2 Informele hulpbronnen bij persoonlijke en huishoudelijke verzorginga van  
55-plussers, naar etnische groep en huishoudensvorm, 2003 (in procenten)

 uitwonend   inwonendb     totaalb

Turken

 totaal 19 16 30

 alleen 28 3 28

 samen 19 18 30

Marokkanen

 totaal 30 39 54

 alleen 32 0 32

 samen 30 43 56

Surinamers

 totaal 13 9 21

 alleen 17 1 18

 samen 10 15 24

Antillianen

 totaal 5 6 10

 alleen 8 0 8

 samen 3 11 13

Molukkers

 totaal 14 7 17

 alleen 19 0 19

 samen 12 9 17

autochtonen

 totaal 8 4 10

 alleen 12 0 12

 samen 4 6 8

a In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. Hulp van andere familieleden, buren, vrienden of kennissen. 
b Huishoudelijke hulp van de partner blijft buiten beschouwing. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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Noten

1 Dit betekent dat (in tegenstelling tot de andere hoofdstukken) 41 ouderen die in een 
instelling  (verzorgings- of verpleeghuis) verblijven buiten beschouwing blijven. 

2 Bij Molukkers zijn de absolute aantallen niet berekend omdat onbekend is hoeveel 
mensen uit deze etnische groep in Nederland wonen (zie hoofdstuk 2).

3 Het betreft hier 21 respondenten.
4 Het betreft hier 24 respondenten.
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9 Woonvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

Roelof Schellingerhout en Mirjam de Klerk

9.1  Inleiding

Als autochtone ouderen vanwege gezondheidsbeperkingen niet meer in staat zijn 
om zelfstandig te blijven wonen (of denken binnenkort hiertoe niet meer in staat 
te zijn) zoeken zij een woonvorm waar intensievere verzorging mogelijk is, zoals 
een vorm van beschermd wonen of een verzorgingshuis. Zien allochtone ouderen 
dezelfde route voor zich? Onder de allochtone ouderen bevinden zich relatief veel 
personen met fysieke beperkingen die vaak zo ernstig zijn dat zij niet meer voor 
zichzelf kunnen zorgen en eigenlijk zouden moeten verhuizen naar een verzorgings-
huis of andere woonvorm waar intensieve zorg geboden kan worden. Maar willen de 
allochtone ouderen dit wel? De resultaten van het hoofdstuk over thuiszorg versus 
informele hulp (hoofdstuk 8) doen hieraan twijfelen. Zien allochtone ouderen alter-
natieven? In dit hoofdstuk komen ook zogenoemde welzijnsvoorzieningen zoals het 
aanvullend vervoer aan bod. Veel allochtone ouderen hebben mobiliteitsbeperkingen 
en behoren daarmee tot de doelgroep van het aanvullend vervoer. Maken zij daar ook 
daadwerkelijk gebruik van en welke wensen hebben zij op dit gebied? 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt aandacht besteed aan de 
woonsituatie, zoals de kwaliteit van de woning, de geschiktheid van de woning, de 
woonlasten van ouderen die zelfstandig wonen (niet in een tehuis verblijven) en het 
wonen in een verzorgingshuis (§ 9.2). Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de 
huidige woonsituatie, maar ook naar de wensen en verwachtingen ten aanzien van 
de toekomstige woonsituatie. Daarna wordt het gebruik van welzijnsvoorzieningen 
bekeken (§ 9.3). Hierbij gaat het niet alleen om voorzieningen die dicht bij de zorg 
liggen, zoals dagopvang en maaltijdvoorzieningen, maar ook om voorzieningen op 
sociaal-juridisch en financieel gebied, zoals het algemeen maatschappelijk werk en 
de rechtshulp. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting in § 9.4.

Zoals zal blijken is het gebruik van verschillende voorzieningen door allochtone 
ouderen zo gering dat er weinig verklarende statistische analyses mogelijk zijn en 
de invloed van de determinanten niet statistisch bepaald kan worden. Wel zal aan de 
hand van redenen van niet-gebruik die de respondenten hebben gegeven een beeld 
worden geschetst van de factoren die een rol spelen.
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9.2  Woonsituatie

Uit de literatuur blijkt dat allochtone ouderen in de grote steden veelal in vooroorlogse, 
vroeg-naoorlogse en stadsvernieuwingswijken wonen, daar waar al grote concen-
traties allochtonen wonen. Veel allochtone ouderen hebben overwegend lage inko-
mens en wonen overwegend in kwalitatief mindere woningen (Tesser et al. 1998). 
Vaak zijn dit portiekwoningen waarbij de voordeur alleen te bereiken is via een trap 
(nizw 2003). In Rotterdam bijvoorbeeld (Van Buren et al. 2003) woont 65% van de 
oudere migranten in een woning die alleen via een trap te bereiken is tegen 30% van 
de autochtone ouderen. Allochtonen, en in het bijzonder Turken en Marokkanen, 
zijn aanzienlijk minder tevreden met hun woning dan andere ouderen, vermoedelijk 
omdat deze slechter van kwaliteit is (Kullberg en Ras 2004).

Weinig allochtone ouderen wonen in speciaal voor ouderen aangepaste woningen. 
Redenen hiervoor zijn de jonge leeftijdsopbouw van de groep, onbekendheid met de 
voorzieningen, het ontbreken van ouderenwoningen in de buurt waar men woont 
(terwijl men wel graag in deze buurt wil blijven wonen) en de ongeschiktheid van de 
meeste ouderenwoningen voor grote families (nizw 2003).

Slechts weinig allochtone ouderen kennen het verzorgingshuis. Zij die dit wel kennen 
hebben een ronduit negatieve houding en willen slechts in het uiterste geval naar een 
verzorgingshuis, zo blijkt uit Rotterdams onderzoek (Van Buren et al. 2003). Dit nega-
tieve beeld heeft meerdere oorzaken. Het wonen in een tehuis betekent gezichtsverlies 
omdat dit inhoudt dat kinderen of familie niet voor de ouderen kunnen of willen zorgen. 
De meeste verzorgingshuizen zijn niet aangepast aan de specifieke wensen van alloch-
tone ouderen. Ten slotte speelt mee dat de verzorgingshuizen in de landen van herkomst 
bijzonder slecht zijn (nizw 2003). 

In deze paragraaf wordt behalve van het onderzoek Gezondheid en Welzijn van 
Allochtone Ouderen (gwao) ook gebruikgemaakt van het Woningbehoefteonder-
zoek (wbo) 2002 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (vrom). Dit onderzoek was niet specifiek gericht op allochtonen.1 Gezien de 
aantallen 55 plussers werden de Surinamers en de Antillianen samen genomen tot 
één groep en de Turken en Marokkanen ook. In het wbo 2002 zijn geen gegevens 
over Molukkers voorhanden.

Met name de Turkse en Marokkaanse ouderen hebben vaak lage inkomens (zie 
hoofdstuk 3). Dit doet vermoeden dat zij vaak in huurwoningen zullen wonen en dat 
de woningen die ze bewonen wellicht ook van mindere kwaliteit zullen zijn.

Turkse en Marokkaanse ouderen, maar ook de Surinaamse en de Antilliaanse 
ouderen, zijn inderdaad veel minder dan de autochtonen eigenaar van hun woning: 
slechts een op de tien Turkse en Marokkaanse ouderen wonen in een koopwoning, 
terwijl dat bij de allochtone ouderen ongeveer de helft is (zie tabel 9.1).

Het wonen in een huurwoning is niet alleen een reflectie van iemands inkomens-
positie. Het is waarschijnlijk dat sommige allochtone ouderen minder geneigd zijn 
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om een woning te kopen omdat zij met het idee spelen om terug te keren naar het 
land van herkomst. Ook hebben zij vaak al een woning in het land van herkomst (zie 
ook hoofdstuk 5).

Tabel 9.1 Eigendomsvorm van de woning bij 55-plussers, naar etnische groep, 2002 (in  
procenten)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen autochtonen

huurwoning 91 85 52

koopwoning 9 15 48

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Allochtone ouderen betalen gemiddeld ongeveer 420 euro per maand aan woonlasten 
(tabel 9.2), hetgeen iets minder is dan autochtone ouderen (bijna 450 euro). Hierbij gaat 
het om de totale woonlasten. Bij huurders betekent dit de huur (waarop eventueel de indi-
viduele huursubsidie in mindering is gebracht) en eventuele servicekosten, energielasten 
en lokale heffingen. Bij eigenaarbewoners om de hypotheek (zowel rente als aflossing), 
fiscale effecten van het eigenwoningbezit, opstalverzekering, eventuele erfpacht, ener-
gielasten en lokale heffingen.

Zo op het eerste gezicht lijken de woonlasten van allochtone en autochtone ouderen 
elkaar dus niet veel te ontlopen. Echter, allochtone ouderen hebben gemiddeld een veel 
lager inkomen dan autochtone ouderen, zoals ook duidelijk werd in hoofdstuk 3. Hier-
door zijn allochtone ouderen ongeveer 37% van hun inkomen kwijt aan woonlasten en 
autochtone ouderen 29%.

Dit hangt deels samen met het feit dat allochtone ouderen relatief vaak huren: oudere 
huurders hebben over het algemeen hogere woonlasten dan eigenaren-bewoners, door-
dat deze laatste vaak al een groot deel van hun hypotheek hebben afbetaald (zie ook De 
Klerk 2004 en Kullberg en Ras 2004). De aantallen allochtone eigenaren-bewoners zijn in 
het wbo te gering om de woonlasten van de eigenaren-bewoners en huurders te kunnen 
uitsplitsen. 

Tabel 9.2 Financiële aspecten van de woning bij 55-plussers, naar etnische groep, 2002  
(in procenten)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen       autochtonen

totale woonlasten 424 418 447

inkomen 15.867 18.181 23.341

woonlastenquote 37 36 29

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Autochtone ouderen wonen gemiddeld in een vierkamerwoning, dus een woning 
met een woonkamer en drie slaapkamers, waarbij het gemiddelde oppervlakte van 
de woonkamer ruim 33 vierkante meter is (zie tabel 9.3). Allochtone ouderen hebben 
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ongeveer evenveel kamers tot hun beschikking maar wonen met veel meer mensen 
in de woning (zie ook hoofdstuk 2). Zo is er binnen de woning van een Turkse of 
Marokkaanse oudere 1,7 kamers per persoon beschikbaar en bij de autochtonen 2,7. 
Per persoon hebben zij dus veel minder ruimte. Dit geldt niet alleen voor het aantal 
kamers, maar ook voor de oppervlakte van de woonkamer: deze is bij allochtone 
ouderen kleiner (ongeveer 27 vierkante meter) dan bij autochtone ouderen.

Een algemene maat voor de kwaliteit van de woning kan worden opgesteld op 
basis van het woningwaarderingsstelsel van het ministerie van vrom.2 Deze maat 
wordt in de huursector gebruikt om de maximaal redelijke huur vast te stellen. Naast 
bouwwijze, ouderdom en grootte van de woning zijn in deze kwaliteitswaardering 
bijvoorbeeld ook de bouwwijze, het sanitair, de isolatie en de buitenruimte opgeno-
men. Ook hier is te zien dat allochtone ouderen gemiddeld in een woning met een 
beduidend slechtere kwaliteit wonen dan autochtone ouderen. Dat Turkse en Marok-
kaanse ouderen over het algemeen in woningen van mindere kwaliteit wonen dan 
Surinamers, Antillianen en autochtonen is in overeenstemming met eerdere bevin-
dingen (Tesser et al. 1998; nizw 2003).

Tabel 9.3 Enkele kwaliteitsaspecten van de woning bij 55-plussers, naar etnische groep,  
2002 (in gemiddelden en procenten)

Turken/ 
Marokkanen

Surinamers/ 
Antillianen      autochtonen

aantal kamers (gem.) 4,1 3,6 4,1

aantal kamers per bewoner (gem.) 1,7 2,5 2,7

oppervlakte woonkamer (gem.) 27,1 27,2 33,2

oppervlakte woonkamer per bewoner 
(gem.) 11,4 19,7 22,3

oppervlakte woonkamer < 20 m2 (%) 32,3 32,2 14,4

woonpunten (index)a 70 76 100

a Punten op basis van het woningwaarderingsstelsel van het ministerie van VROM. 
 
Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Dat allochtone ouderen vaker in een woning met geringe kwaliteit wonen, hangt ook 
samen met het feit dat zij minder vaak in een eengezinswoning wonen (zie tabel 9.4).3 
Relatief veel allochtone ouderen wonen bovendien in een flat zonder lift (41% van de 
Turken en Marokkanen en 32% van de Surinamers en Antillianen). Dit betekent dat 
veel allochtone ouderen woningen hebben die alleen via een trap bereikbaar zijn (zie 
ook Van Buren et al. 2003). We komen hiermee op het terrein van de geschiktheid van 
de woning.
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Tabel 9.4 Woonvorm onder 55-plussers, naar etnische groep, 2002 (in procenten)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen   autochtonen

eengezinswoning 41 32 68

flat- begane grond 6 10 6

flat met lift 11 26 18

flat zonder lift 42 32 8

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, is een goede en toegankelijke huisvesting 
van belang. Als ouderen lichamelijke beperkingen ervaren, dan is traplopen een 
van de aspecten waar zij als eerste moeite mee zullen hebben (zie ook hoofdstuk 6). 
Een belangrijk criterium is dan ook of er sprake is van een zogenoemde nultredenwo-
ning. Bij een dergelijke woning is de voordeur bereikbaar zonder trappen te hoeven 
lopen en zijn bovendien de woonkamer, de keuken, het toilet, de bad- of douchegele-
genheid en ten minste één slaapkamer op dezelfde verdieping gelegen. Ouderen 
(55-plussers) geven aan dat zij een gelijkvloerse en goed toegankelijke woning (zeer) 
belangrijk vinden: 85% noemt dit een belangrijk aspect van het wonen. Daarnaast 
kunnen woningaanpassingen de woning geschikt maken voor mensen met licha-
melijke beperkingen. Ongeveer 86% van de ouderen noemt de aanpasbaarheid van 
de woning belangrijk (De Waal-Saulais et al. 2004). Overigens noemen ouderen ook 
zaken als de inbraakveiligheid, een mogelijkheid om buiten te zitten en de aanwezig-
heid van voorzieningen in de buurt.

Tabel 9.5 Trappen binnen en buiten de woning bij 55-plussers, naar etnische groep, 2002  
(in procenten)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen    autochtonen

zonder buitentrap bereikbaar 52 64 83

zonder binnentrap 49 64 48

nultredenwoning 16 36 37

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

Turken en Marokkanen, maar ook Surinamers en Antillianen hebben veel vaker 
woningen die alleen via een trap te bereiken zijn dan autochtonen (tabel 9.5). Eerder, 
in tabel 9.4, was te zien dat deze ouderen relatief vaak in een flat wonen. Surinaamse 
en Antilliaanse ouderen wonen het vaakste in een woning zonder binnentrappen, 
hetgeen ook samenhangt met het feit dat zij relatief vaak in een flat wonen (zie 
tabel 9.4). Turkse en Marokkaanse ouderen wonen het minst vaak in een zoge-
noemde nultredenwoning (een woning zonder trappen binnen of buiten). Hoewel 
deze uitkomst in overeenstemming is met de bevindingen van anderen blijft het een 
opvallend resultaat: het zijn immers de Turkse en Marokkaanse ouderen die vaak 
mobiliteitsbeperkingen hebben. 
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De geschiktheid van een woning hangt niet alleen samen met de aan- of afwezigheid 
van een trap. Ook woningaanpassingen kunnen belangrijk zijn. Hierbij kan men 
denken aan ingrijpende aanpassingen zoals het verbreden van deuren, de installatie van 
een traplift of een ingrijpende verbouwing van de badkamer, maar ook aan kleinere 
aanpassingen zoals het plaatsen van beugels in de badkamer of aangepaste (ver-
laagde) drempels.

Autochtone ouderen hebben veel vaker aangepaste woningen (22%) dan Surina-
mers of Antillianen (12%), die weer veel vaker aanpassingen hebben dan Turken en 
Marokkanen (2%) (zie tabel 9.6). Mogelijk weten de Turkse en Marokkaanse oude-
ren de weg naar de Wet voorzieningen gehandicapten (wvg) niet te vinden. In de 
nota Mensen Wensen Wonen wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat allochtone ouderen 
minder bekend zijn met regelingen zoals de wvg (vrom 2000). Anderzijds zal later 
in dit hoofdstuk blijken dat er weinig verschillen tussen allochtone en autochtone 
ouderen zijn in het gebruik van de wvg: alleen Marokkanen maken minder gebruik 
van de wvg dan andere ouderen (tabel 9.20). De combinatie van woningaanpas-
singen, nultredenwoningen en het al dan niet wonen in een voor ouderen bestemde 
woning zegt iets over de bouwkundige geschiktheid van de woning voor ouderen 
met beperkingen (zie ook Sogelée en Brouwer 2003). Vooral Turkse en Marokkaanse 
ouderen blijken vaak in een woning te wonen zonder bouwkundige voorzieningen 
die deze woningen geschikt maken: vijf op de zes Turkse en Marokkaanse ouderen 
woont in een dergelijke woning, tegenover ongeveer 60% van de andere ouderen. 
Nog opvallender zijn de verschillen als wordt geselecteerd op mensen met matige of 
ernstige lichamelijke beperkingen: ook nu woont 83% van de Turken en Marokkanen 
in een woning met een trap of zonder bouwkundige aanpassingen voor gehandicap-
ten, tegenover 35% van de autochtone ouderen en 44% van de Surinaamse en Antil-
liaanse ouderen.

Tabel 9.6 Bouwkundige aanpassingen in de woning aanwezig bij 55-plussers, naar etnische 
groep, 2002 (in procenten)

Turken/
Marokkanen

Surinamers/
Antillianen autochtonen

aangepaste woning 2 12 22

geringe geschiktheid van de woninga 84 59 58

idem, onder ouderen met matige of ernstige beper-
kingen 83 44 35

a Dit wil zeggen dat de woning niet een speciaal voor ouderen bestemde woning is, geen nultredenwoning, en dat  
 hij geen aanpassingen heeft (zie Sogelée en Brouwer 2003). 
 
Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking

De gegevens tot nu toe waren objectieve gegevens, waarbij echter niet nagegaan kan 
worden of de aanwezige aanpassingen de beperkingen van de bewoner voldoende 
compenseren. Aan ouderen is ook gevraagd hoe geschikt zijzelf hun woning vinden.
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De meeste allochtone ouderen, maar met name de Turkse en de Marokkaanse ouderen, 
vinden hun woning veel vaker niet of matig geschikt om in te wonen, gezien hun 
gezondheidstoestand (tabel 9.7). De tevredenheid met de geschiktheid neemt wel toe 
als de ouderen in een woning speciaal voor ouderen wonen.

Tabel 9.7 Geschiktheid van de woning (eigen oordeel: is niet geschikt of matig geschikt) bij 
55-plussers, naar etnische groep, 2003 (in procenten)

  Turken
Marokka-
nen

Surina-
mers

  Antill- 
  ianen Molukkers

autoch- 
tonen

‘gewone’ woning 31 28 20 21 11 7

zelfstandige woning speci-
aal voor ouderen 11 0 6 11 0 4

Bron: SCP (GWAO’03)

Tot nu toe is bij het bestuderen van de woning van ouderen geen rekening gehouden 
met verschillen in achtergrondkenmerken tussen allochtone en autochtone ouderen, 
zoals met het feit dat allochtone ouderen relatief vaak een laag opleidingsniveau 
hebben of vaker hun huishouden delen. Tabel 9.8 geeft de uitkomsten van een 
aantal logistische regressieanalyses op verschillende kenmerken van de woning 
(zie ook tabel 5.5 voor uitleg hoe een dergelijke tabel gelezen moet worden). Hier-
uit blijkt duidelijk dat, ook als wordt gecorrigeerd voor andere kenmerken zoals de 
gezondheid en de leeftijd, Turkse en Marokkaanse ouderen veel minder vaak in een 
geschikte woning wonen dan andere ouderen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
wijken niet af van allochtone ouderen als het om de objectieve geschiktheid gaat, 
maar wel bij de subjectieve beleving van de geschiktheid van de woning: dan hebben 
zowel Turkse en Marokkaanse ouderen als Surinaamse en Antilliaane ouderen een 
negatiever oordeel over de woning dan autochtone ouderen. Mogelijk wijken woningen 
van Surinaamse en Antilliaanse ouderen wel af van die van autochtone ouderen, 
maar op andere punten dan de globale maatstaven als de aanwezigheid van trappen. 
Opvallend is ook dat ouderen met ernstige beperkingen vaker in een geschikte 
woning wonen, maar toch zelf vaak een negatief oordeel over de geschiktheid 
hebben. Dit duidt erop dat de geschiktheid hier op een (te) beknopte manier is vast-
gesteld. Zo is wel bekend of er aanpassingen zijn, maar niet of deze ook voldoen. 
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Tabel 9.8 Samenhang tussen achtergrondkenmerken van huishoudens van 55-plussers en 
wonen in een nultredenwoning, ingrijpend aangepaste woning of ouderenwoning, 
2002 (in odds ratios en significanties)

nultreden (vs. 
niet-nultreden)

geschikt 
(objectief)a

geschikt 
(eigen oordeel)

etniciteit

 Turks/Marokkaans (t.o.v. autochtonen) 0,30 0,24 0,39

 Surinaams/Antilliaans (t.o.v. autochtonen) 0,94 0,93 0,45

leeftijd 1,04 1,04 1,02

mannen (t.o.v. vrouwen) 1,04 1,00 1,04

alleenstaanden (t.o.v. niet-alleenstaanden) 1,41 1,45 1,02

opleiding is vbo of hoger (t.o.v. geen/lbasis) 0,95 0,92 1,35

lichamelijke beperkingen

 licht (t.o.v. geen) 1,51 1,52 0,83

 matig 2,14 2,36 0,69

 ernstig 2,09 2,92 0,39

subjectieve gezondheid

 matig/slecht/wisselend (t.o.v. zeer goed) 0,98 1,03 0,59

R2 (Nagelkerke) (%) 10,3 15,0 16.2

a Geschikt wil zeggen dat het ofwel om een nultredenwoning gaat, of om een woning met ingrijpende aanpassingen,  
 of om een ouderenwoning, al dan niet met de mogelijkheid tot verzorging of dienstverlening in nabijheid. 
Vetgedrukte odds ratios zijn significant (p < 0,05)  
 
Bron: SCP (GWAO’03); VROM (WBO’02) SCP-bewerking

De meeste ouderen willen in hun huidige woning blijven wonen. Dat geldt zowel 
voor allochtone als voor autochtone ouderen (tabel 9.9). Wel is duidelijk dat Turkse 
en Marokkaanse ouderen veel vaker een concrete verhuiswens hebben dan andere 
ouderen. Dit hoeft echter niet het gevolg te zijn van de ongeschiktheid van de 
woning. Ook andere redenen, zoals de omvang van de woning of de buurt, kunnen 
meespelen. Het aantal respondenten met een verhuiswens is te klein om de redenen 
te kunnen achterhalen. 

Tabel 9.9 Verhuiswens bij ouderen, naar etnische groep, 2002 (verticaal gepercenteerd)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen    autochtonen

(beslist) wel 15,8 7,8 5,1

misschien 11,9 9,7 8,2

(beslist) niet 72,4 82,6 86,7

Bron: VROM (WBO’02) SCP-bewerking



193Woonvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

Verzorgingshuizen
Ongeveer 5% van de ouderen (65-plussers) woont in een verzorgingshuis (100.000 
ouderen). In het gwao is dit aandeel hoger. Mogelijk heeft ook een aantal ouderen 
in een meer beschermende woonvorm dit als een verzorgingshuis benoemd. De 
grenzen tussen verzorgingshuizen en andere intensieve woonvormen voor ouderen 
beginnen immers steeds meer te vervagen (zie ook De Klerk 2004: 113). 

Van de allochtone ouderen maken alleen de Surinaamse ouderen in dezelfde mate 
gebruik van verzorgingshuizen als de autochtonen (tabel 9.10). Verderop in het 
hoofdstuk zal blijken dat de eisen die Surinaamse ouderen aan een verzorgingshuis 
stellen veel lijken op de eisen van autochtonen. Bovendien zijn er relatief veel Suri-
naamse oudere vrouwen in de zorg werkzaam. Wellicht kennen Surinaamse ouderen 
de voorzieningen daardoor beter dan andere allochtone ouderen. Turkse, Antilli-
aanse en Molukse ouderen zijn vrijwel niet te vinden in verzorgingshuizen, Marok-
kaanse ouderen helemaal niet. Ook dit is in overeenstemming met de literatuur 
(Yerden 2003).

Tabel 9.10  Ouderen in verzorgingshuizen, naar etnische groep, 2003 (in procenten)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers   autochtonen

totaal 1 0 5 1 0 5

vrouw 2 0 6 1 1 7

man 0 0 3 2 0 3

55-64 jaar 1 0 2 0 0 1

≥  65 jaar 1 0 10 4 1 9

Bron: SCP (GWAO’03)

Het zijn met name de Turkse en de Marokkaanse ouderen die niet naar een verzor-
gingshuis willen (tabel 9.11). Als deze ouderen wegens gezondheidsproblemen niet 
meer thuis zouden kunnen wonen, dan zouden de meesten bij de kinderen in Neder-
land in willen wonen. 

Surinamers staan van de allochtone ouderen het minst negatief tegenover de 
mogelijkheid om naar een verzorgingshuis te gaan. Dit is in overeenstemming met 
het gegeven dat deze groep van de allochtone ouderen ook daadwerkelijk het meest 
gebruik maakt van een verzorgingshuis. Bijna 60% van de Antilliaanse ouderen 
en Molukse ouderen wil bij gezondheidsproblemen naar een verzorgingshuis. Er 
zijn overigens in Nederland vier verzorgingshuizen voor Indische Nederlanders en 
Molukkers (nizw 2003; Reawaruw en Verlaan 2003). De tweede keus van de Antil-
liaanse ouderen is terugkeer naar het land van herkomst, bij de Molukkers is de 
tweede keus het inwonen bij de kinderen.

De autochtone ouderen willen bij voortschrijdende gezondheidsproblemen 
overwegend naar een verzorgingshuis: het gaat om meer dan 90%. Opvallend weinig 
autochtonen willen bij de kinderen inwonen. Van de autochtone ouderen die dit wel 
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zouden willen denkt de helft dat dit ook niet zou kunnen. Bij de allochtone groepen 
leeft juist het omgekeerde idee: de meeste allochtone ouderen die bij hun kinderen in 
zouden willen wonen denken ook dat hun kinderen hiertoe in staat zouden zijn.

Het beeld dat allochtone ouderen per definitie een verzorgingshuis afwijzen is dus 
te globaal: Surinamers, Antillianen en Molukkers zouden vaak wel naar een verzor-
gingshuis toe willen als zij niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Tabel 9.11 Gewenste woonvorm van ouderen als men wegens gezondheidsproblemen niet meer 
zelfstandig kan wonen, naar etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd)

  Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

wil dan terug naar herkomstland 12 22 15 21 6 –

wil dan in een verzorgingshuis 30 6 72 59 59 91

wil dan bij mijn kinderen in  
Nederland inwonen 56 70 11 19 32 7

wil dan bij andere familie in  
Nederland inwonen 1 2 2 2 2 2

selectie respondenten die bij  
kinderen/familie in willen wonen

denkt dat zij in hiertoe in staat zijn 95 93 85 98 82 52

heeft het hier wel eens met hen over 
gehad 61 38 54 52 56 40

– : niet gevraagd. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

In de literatuur zijn verschillende redenen te vinden waarom allochtone ouderen niet 
naar een verzorgingshuis willen. Dit betreft onder andere gebrek aan kennis omtrent 
verzorgingshuizen, een negatief beeld over verzorgingshuizen en het ontbreken van 
verzorgingshuizen die aan de wensen van de allochtone ouderen voldoen (nizw 
2003). Tabel 9.12 geeft inzicht in de kennis van ouderen over verzorgingshuizen. 
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Tabel 9.12  Kennis van en bekendheid met verzorgingshuizen, naar etnische groep, leeftijd en 
geslacht, 2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch- 
tonen

heeft wel eens van een  
verzorgingshuis gehoord

totaal 95 89 94 89 100 97

vrouw 95 84 94 90 99 98

man 95 92 94 90 100 97

55-64 jaar 96 90 96 90 99 97

≥ 65 jaar 92 88 92 91 100 97

kent mensen in een verzor-
gingshuis /is daar wel eens zelf 
geweest

totaal 18 13 59 44 78 81

vrouw 16 6 62 39 81 86

man 18 17 56 51 75 77

55-64 jaar 19 14 60 43 77 83

≥  65 jaar 13 11 59 48 78 80

Bron: SCP (GWAO’03)

Verreweg de meeste ouderen hebben wel eens van een verzorgingshuis gehoord. Dit 
geldt zowel voor de autochtone als voor de allochtone ouderen. Grote verschillen zijn 
er echter als gekeken wordt naar personen die wel eens in een verzorgingshuis zijn 
geweest of iemand kennen in een verzorgingshuis. Turkse en Marokkaanse ouderen 
hebben weinig kennis over verzorgingshuizen uit de eerste hand. Het veronderstelde 
gebrek aan kennis omtrent verzorgingshuizen heeft dus met name betrekking op 
daadwerkelijke contacten en ervaringen met verzorgingshuizen. Het is overigens 
niet vreemd dat de Turkse en Marokkaanse ouderen weinig mensen in een verzor-
gingshuis kennen of daar zelden zijn geweest. Er wonen immers weinig Turkse en 
Marokkaanse ouderen in verzorgingshuizen bij wie ze op bezoek zouden kunnen. 

Een tweede reden voor de lage bezetting van allochtone ouderen in verzorgings-
huizen zou zijn dat zij een negatief beeld hebben over verzorgingshuizen en dat het 
concept van een verzorgingshuis in tegenspraak zou zijn met hun zorgopvattingen. 
Tabel 9.13 laat zien dat dit beeld klopt voor de Turkse en Marokkaanse ouderen en in 
veel mindere mate voor de overige groepen allochtone ouderen. Turkse en Marok-
kaanse ouderen zijn het met name vaak eens met de stelling dat verzorgingshuizen 
alleen voor mensen zonder familie zijn. Overigens zijn de andere groepen allochtone 
ouderen het ook meer met deze stelling eens dan de autochtone ouderen, alleen veel 
minder vaak dan de Turkse en de Marokkaanse ouderen.
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Tabel 9.13  Houding ten opzichte van verzorgingshuizen bij 55-plussers, naar etnische groep, 
2003 (percentage mee eens)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

een verzorgingshuis is…

alleen voor arme mensen

totaal 26 13 6 8 4

vrouw 21 13 4 8 4

man 30 13 8 7 3

55-64 jaar 26 10 6 6 4

≥ 65 jaar 26 15 6 9 3

alleen voor mensen zonder familie

totaal 42 39 14 18 6

vrouw 42 38 14 24 7

man 42 41 15 11 6

55-64 jaar 41 37 14 20 4

≥ 65 jaar 42 44 15 16 9

Bron: SCP (GWAO’03)

Een afwijzende houding ten opzichte van verzorgingshuizen kwam tijdens het 
onderzoek ook naar voren toen de vraag werd gesteld aan welke voorwaarden een 
verzorgingshuis in Nederland zou moeten voldoen, zou men daar willen wonen. Veel 
respondenten vonden deze vraag zo confronterend en zo in tegenspraak met hun 
wensen en gevoelens, dat ze hier niet over wilden nadenken.4 Dit geldt met name 
voor de Marokkaanse respondenten. Meer dan een derde van de Marokkaanse res-
pondenten heeft de vraag helemaal niet beantwoord, een kwart heeft als antwoord 
gegeven dat men pertinent niet naar een verzorgingshuis wil, en slechts 31% heeft 
de vraag uiteindelijk beantwoord (zie tabel 9.14). Het percentage dat de vraag heeft 
beantwoord ligt bij de Antillianen, Surinamers en Molukkers rond de 70% en voor 
Turken op 52%.

Tabel 9.14  Antwoorden op de vraag naar eisen aan verzorgingshuizen door 55-plussers, naar 
etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

niet ingevuld 26 36 13 11 20 9

geen antwoord omdat men het niet weet 9 8 14 15 8 5

geen antwoord omdat men niet naar een 
verzorgingshuis wil 12 25 6 7 2 2

wel antwoord 52 31 67 67 70 84

totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: SCP (GWAO’03)
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Enkele citaten van respondenten geven goed aan waarom men nooit naar een verzor-
gingshuis toe zou gaan.

‘Ik vind het niet passen bij mijn geloof. De familie hoort je te onderhouden en 
onderdak te geven.’ (Marokkaanse man van 69 jaar)
‘Ik zou er nooit naar toegaan, het hoort niet bij mijn cultuur.’ (Marokkaanse 
vrouw van 57 jaar)
‘Niet van toepassing, daar is familie voor! Ik zou er nooit heen gaan; dan ga je 
eerder dood.’ (Surinaamse man van 63 jaar)

De belangrijkste kenmerken die respondenten noemen op de vraag waar een verzor-
gingshuis aan zou moeten voldoen staan in tabel 9.15. Een volledige lijst van de ant-
woorden is te vinden in de bijlage bij dit hoofdstuk. 

Tabel 9.15  De vijf belangrijkste kenmerken van een verzorgingshuis per etnische groep, 2003

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Molukkers autochtonen

aangepast 
eten (42%)

medebewoners 
eigen etnische 
groep (36%)

goede verzor-
ging (26%)

privacy/eigen 
kamer (25%)

medebewoners 
eigen etnische 
groep (28%)

privacy/eigen 
kamer (33%)

medebewoners 
eigen etnische 
groep (23%)

mogelijkheid 
uitoefenen 
godsdienst 
(30%)

privacy/eigen 
kamer (23%)

goede verzor-
ging (24%)

goede verzor-
ging (27%)

goede verzor-
ging (26%)

mogelijkheid 
uitoefenen 
godsdienst 
(21%)

aandacht voor 
cultuur (24%)

zelfstandig-
heid/vrijheid 
(10%)

zelfstandig-
heid/vrijheid 
(13%)

aandacht voor 
cultuur (21%)

meerdere 
eigen ruimtes 
(19%)

personeel 
eigen etnische 
groep (20%)

aangepast 
eten (22%)

personeel: 
aandacht, 
respect, aardig 
(10%)

meerdere 
eigen ruimtes 
(12%)

aangepast 
eten (21%)

zelfstandig-
heid/vrijheid 
(16%)

aandacht voor 
cultuur (14%)

personeel 
eigen etnische 
groep (15%)

meerdere 
eigen ruimtes 
(10%)

gezamenlijke 
ruimte/recrea-
tiemogelijkhe-
den (9%)

personeel 
eigen etnische 
groep (20%)

ligging, facili-
teiten (14%)

Bron: SCP (GWAO’03)

Opvallend is dat de Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen met name voorwaar-
den noemen die te maken hebben met hun eigen cultuur of godsdienst. Bij de Turken 
en Marokkanen gaat het om alle vijf de kenmerken, bij de Molukkers om vier van de 
vijf. Voor deze groepen is het belangrijk dat er aangepast eten is, dat de medebewo-
ners en het personeel van de eigen etnische groep zijn, dat er de mogelijkheid is voor 
het uitoefenen van de eigen godsdienst en dat er in het algemeen aandacht is voor de 
eigen cultuur. De voorwaarden die ouderen noemen komen overeen met de uitkom-
sten van andere onderzoeken (Osmose 2000; Smartagent Company 2001).
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De Surinaamse en de Antilliaanse ouderen noemen veel meer algemene, niet cultuur-
specifieke voorwaarden, net als de autochtonen. Voor hen zijn een goede verzorging, 
privacy en zelfstandigheid de belangrijkste voorwaarden.

Turkse en Marokkaanse ouderen willen niet naar een verzorgingshuis. Dat is niet 
onlogisch gezien de waarde die ze hechten aan de familie. De meeste Turkse en 
Marokkaanse ouderen willen graag dicht bij de kinderen wonen. Ook Molukse oude-
ren willen vaak graag bij hun kinderen wonen. Een mogelijke oplossing kan wellicht 
worden gevonden in aangepaste vormen van wonen waarbij ouders en kind dicht bij 
elkaar kunnen wonen, zoals een kangoeroewoning of een tandemwoning. Bij een 
kangoeroewoning gaat het om twee woningen tegen elkaar aan, eventueel met een 
interne doorgang. Bij een tandemwoning betreft het twee woningen dicht bij elkaar 
in dezelfde buurt. Een woongroep zou ook een alternatief kunnen zijn voor alloch-
tone ouderen. Het realiseren van een woongroep is echter een kwestie van een lange 
adem. Een woongroep vereist veel eigen initiatief, kennis en kunde voor zowel de 
projectontwikkeling als voor het sociale en financiële beheer en de organisatie van 
de woongroep (zie ook Mercken, te verschijnen). Dit is een groot nadeel, gezien het 
lage opleidingsniveau van de doelgroep. Professionele begeleiding is noodzakelijk, 
maar is niet altijd aanwezig.

Uit de gegevens omtrent de woonsituatie en de woonwensen kan geconcludeerd 
worden dat de Surinaamse en Antilliaanse ouderen voor het grootste deel uit de 
voeten kunnen met het bestaande algemene aanbod van woonvoorzieningen. Voor 
de Molukse ouderen geldt dat zij ook van het bestaande aanbod gebruik kunnen 
maken, maar dat deze wel aangepast zou moeten zijn aan hun wensen en behoeften. 

Voor de Turkse en de Marokkaanse ouderen geldt dat zij voorlopig verzorgd 
worden door een (jongere) partner of door de kinderen. Voor hen zouden geschikte 
woningen in de eigen wijk de beste optie zijn. Op de langere termijn moet gedacht 
worden aan woningen voor tweegeneratiehuishoudens en woonzorgcomplexen voor 
de eigen groep.

9.3  Welzijnsvoorzieningen

Voor het gebruik van welzijnsvoorzieningen kan uit de literatuur eenzelfde beeld 
geschetst worden als voor het gebruik van verzorgingshuizen of het gebruik van 
thuiszorg. Allochtone ouderen maken weinig gebruik van voorzieningen voor oude-
ren of van welzijnsvoorzieningen. Een uitzondering vormen het algemeen maat-
schappelijk werk en de rechtswinkel (Kurcu en Kloosterboer 1996; Kloosterboer en 
Yilmaz 1997). Ook hier zijn de redenen van niet-gebruik dat men liever hulp van de 
kinderen wil, niet goed op de hoogte is van de voorzieningen of meent dat de voor-
zieningen niet passen bij de eigen cultuur. Dat dit laatste niet altijd waar is, blijkt uit 
het feit dat er de laatste jaren op lokaal niveau interculturalisatieprojecten voor wel-
zijnsvoorzieningen zijn opgezet. 
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In dit onderdeel zal het aanvullend vervoer en het gebruik van maaltijdvoorzieningen 
bekeken worden, daarna komen overige welzijnsvoorzieningen aan bod

Aanvullend vervoer
Aanvullend vervoer is bedoeld voor personen die moeite hebben met het gebruik van 
het ‘normale’ openbaar vervoer. Surinaamse en de autochtone ouderen gebruiken 
dit vervoer het meeste (tabel 9.16). Molukkers, Antillianen, Turken en Marokkanen 
gebruiken dit veel minder. Bij de Turken en Marokkanen is er een redelijk grote 
groep die wel moeite heeft met het gebruik van het normale openbare vervoer, maar 
die toch geen gebruik maakt van het aanvullend vervoer: het gaat om bijna een derde 
van de groep.

Tabel 9.16  Moeite met openbaar vervoer en gebruik van aanvullend vervoer onder 55-plussers, 

naar etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd)

Turken Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

geen moeite, geen gebruik 61 64 66 74 80 72

wel moeite, geen gebruik 29 31 12 12 8 12

geen moeite, wel gebruik 7 2 8 9 5 8

wel moeite, wel gebruik 3 4 15 6 8 9

totaal gebruik 10 6 22 14 12 17

Bron: SCP (GWAO’03)

Bij de Turken en Marokkanen is een belangrijke reden om geen gebruik te maken van 
het aanvullend vervoer dat men niet op de hoogte is van het aanbod (tabel 9.17). Wel-
licht dat meer voorlichting of informatie hier tot een groter gebruik zou leiden. Bij de 
overige groepen is de belangrijkste reden dat men geen behoefte heeft aan de voor-
ziening, waarschijnlijk omdat men de beschikking heeft over eigen vervoer of omdat 
de kinderen het vervoer regelen.
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Tabel 9.17  Redenen niet-gebruik aanvullend vervoer (selectie niet-gebruikers die wel moeite 

hebben met het openbaar vervoer), naar etnische groep, 2003 (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

geen behoefte aan 40 31 54 62 57 63

niet op de hoogte van aanbod 44 64 19 26 35 0

te duur 10 13 8 3 13 0

niet flexibel genoeg 0 2 0 3 4 6

andere reden 7 7 24 12 22 40

Bron: SCP (GWAO’03)

Maaltijdvoorzieningen
Bij de (warme) maaltijdvoorzieningen kan men denken aan het thuis laten bezorgen 
van een maaltijd (bv. via Tafeltje Dekje), een open eettafel of een maaltijd verstrekt 
door kerk of moskee. Ongeveer 6% van de autochtone ouderen gebruikt zo’n maal-
tijdvoorziening (zie tabel 9.18). Onder de Turkse en Marokkaanse ouderen vinden we 
de grootste groep die wel moeite heeft met het klaarmaken van de warme maaltijd, 
maar die toch geen gebruik maakt van een maaltijdvoorziening. 

Tabel 9.18  Gebruik van maaltijdvoorzieningena en moeite met het klaarmaken van de warme 

maaltijd naar etnische groep, 2003 (verticaal gepercenteerd)b

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

geen moeite, geen gebruik 40 40 76 90 84 84

wel moeite, geen gebruik 57 59 20 8 15 10

wel moeite, wel gebruik 4 1 4 2 2 6

a  Maaltijd thuis laten bezorgen, open eettafel, maaltijd verstrekt door kerk of moskee. 
b  De categorie ‘geen moeite, wel gebruik’ is weggelaten, omdat deze niet voorkwam. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Dat mensen geen gebruik maken van de warmemaaltijdvoorziening, betekent niet 
dat zij zonder warme maaltijd komen te zitten: maaltijdvoorzieningen worden vooral 
weinig gebruikt omdat anderen koken (tabel 9.19). Toch spelen er ook andere rede-
nen mee om geen gebruik te maken van maaltijdvoorzieningen. Onbekendheid met 
de voorziening is voor een op de tien Turkse ouderen een reden om er geen gebruik 
van te maken. Voor een op de tien Turkse en Marokkaanse ouderen en voor een op de 
vijf Molukse ouderen speelt mee dat er geen rekening wordt gehouden met cultuur-
specifieke wensen. Ten slotte vindt een deel van de ouderen de maaltijdvoorziening 
te duur.
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Tabel 9.19  Redenen niet-gebruik maaltijdvoorzieningen (selectie niet-gebruikers met moeite), 

naar etnische groep (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

anderen koken voor mij 85 93 84 – 97 –

weet niet waar dit kan 11 5 2 – 3 –

geen rekening met cultuur 11 11 – 21 –

is te duur 7 9 12 – 11 –

anders 2 1 10 – 5 –

- : te kleine n. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Overige welzijnsvoorzieningen
Het gebruik van verschillende welzijnsvoorzieningen door ouderen (inclusief personen 
die niet op de hoogte waren van het bestaan van voorzieningen) staat in tabel 9.20, 
waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 5 Opvallend is dat Surinamers met 
11% meer gebruik maken van alarmering (het gaat hierbij om het hebben van een 
alarm) dan de autochtonen. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat Surinamers 
relatief vaak alleen wonen (zie hoofdstuk 4). Marokkanen en Molukkers hebben 
minder vaak een alarm (respectievelijk 1% en 3%). Marokkanen maken verder 
minder gebruik van de mogelijkheden van de Wet voorzieningen gehandicapten om 
woningaanpassingen in de woning te realiseren. Turken en Marokkanen maken 
meer gebruik van de ouderenadviseur. Bij deze ouderen gaat het hierbij waarschijn-
lijk om de ouderenadviseurs van de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten 
(nisbo). 

Opvallend is verder dat er bij een aantal voorzieningen geen verschillen zichtbaar zijn 
tussen autochtonen en allochtonen. Het gaat hierbij om dagopvang en de ouderengym. 
Uit andere onderzoeken bleek dat deze voorzieningen minder gebruikt worden door 
allochtone ouderen. Wellicht is de steekproef selectief of is de variatie in gebruik te 
groot en het gebruik te klein om statistisch verschillen aan te kunnen tonen. 
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Tabel 9.20  Gebruik van welzijnsvoorzieningen, naar etnische groep (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antil-
lianen

Moluk-
kers

autoch-
tonen leeftijd sekse

alarmering 3 1 11 6 –3 8 65+ =

dagopvang 3 3 3 3 4 65+ =

algemeen maatschappelijk 
werk 13 14 8 7 9 2 = =

ouderenadviseur 6 1 3 1 5 2 = =

woningaanpassingen 
(WVG) 6 3 8 6 9 11 65+ =

rechtshulp / rechtswinkel 9 12 8 7 4 7 55–64 M

ouderengym (bv. meer 
bewegen voor ouderen) 5 0 9 5 10 7 65+ =

M : mannen gebruiken deze voorziening vaker dan vrouwen. 
= : gelijk voor 55-64-jarigen en 65-plussers, resp. voor mannen en vrouwen. 
vet: significant verschil t.o.v. autochtonen. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Opvallend is ten slotte dat alle allochtone groepen meer gebruik maken van het alge-
meen maatschappelijk werk dan de autochtonen. Dit komt overeen met bevindin-
gen uit de literatuur. Op grond van deze literatuur zou men verwachten dat ook de 
rechtswinkel vaker door allochtone groepen bezocht zou worden, maar dit verschil 
kan niet aangetoond worden, hoewel Marokkanen met 12% wel meer de rechtswin-
kel gebruiken dan de autochtonen. Mogelijk komt dit verschil doordat in het gwao 
alleen ouderen zijn onderzocht, daar waar het bij ander onderzoek om allochtonen 
in het algemeen gaat. 

Dat allochtone ouderen, en dan vooral Turkse en Marokkaanse ouderen, relatief 
vaak gebruikmaken van het algemeen maatschappelijk werk komt onder meer door-
dat zij vaker moeite hebben met het invullen van formulieren of bij contacten met 
officiële instanties (tabel 9.21), waarbij taalproblemen waarschijnlijk vaak een rol 
spelen. Het is echter ook mogelijk dat het meer voorkomen van problemen samen-
hangt met een frequenter contact met officiële instanties. Turkse en Marokkaanse 
ouderen hebben immers vaak een uitkering (wao of bijstand bijvoorbeeld, zie ook 
hoofdstuk 3).

Het meest benaderen de verschillende groepen hun kinderen bij problemen met for-
mulieren of instanties. Het maatschappelijk werk wordt, in overeenstemming met de 
gebruiksgegevens, ook vaak ingeschakeld bij dergelijke problemen door de alloch-
tonen, maar niet door de autochtonen. Het lijkt erop dat de verschillende allochtone 
groepen ook de rechtswinkel vaker inschakelen dan autochtonen.
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Tabel 9.21  Hulp bij het invullen van formulieren en bij contacten met officiële instanties,a naar 
etnische groep (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch-
tonen

heeft wel eens problemen bij het 
invullen van formulieren 76 69 36 32 40 24

hulp bij dergelijke problemen 
(selectie personen met  
problemen)

niemand 3 4 6 10 4 7

kinderen 85 80 53 54 65 33

partner 9 9 9 2 14 22

familieleden 6 9 9 13 23 16

vrienden/kennissen 15 12 9 11 19 8

maatschappelijk werk 8 15 6 10 13 3

rechtswinkel 9 9 10 2 5 5

andersb 8 8 15 17 21 26

heeft wel eens problemen bij  
contact met officiële instanties 58 34 15 16 22 8

hulp bij dergelijke problemen 
(selectie personen met  
problemen)

niemand 4 6 15 26 10 –

kinderen 83 75 38 53 57 –

partner 11 10 17 2 10 –

familieleden 5 7 6 6 22 –

vrienden/kennissen 16 7 13 6 12 –

maatschappelijk werk 7 16 9 9 15 –

rechtswinkel 7 13 9 11 7 –

andersb 4 6 13 9 21 –

a  In het onderzoek is gevraagd of men wel eens problemen had met het invullen van formulieren of het reageren op  
 officiële brieven en of men wel eens problemen had in de contacten met officiële instanties, zoals de belasting- 
 dienst, de gemeente of de sociale dienst. Aan de ouderen die dergelijke problemen hadden is gevraagd bij wie men 
 dan voor hulp aanklopt. 
b  Zelforganisaties, vakbond, ouderenadviseur, moskee of kerk, anders. 
- :  te kleine n. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)
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9.4 Samenvatting

Turkse en Marokkaanse ouderen wonen vaak in een woning die niet geschikt is 
voor mensen met ernstige beperkingen, terwijl zij wel vaak beperkingen ervaren. 
De omvang van de woning verschilt vaak niet van die van autochtone ouderen, maar 
zij wonen wel met meer mensen in de woning. Per bewoner hebben zij dus minder 
ruimte. Ook de woonlasten zijn vergelijkbaar met die van autochtone ouderen. 
Omdat zij echter gemiddeld een lager inkomen hebben, moeten zij vaak wel een 
groter deel van hun inkomen aan woonlasten betalen. Dit geldt ook voor de Suri-
naamse en Antilliaanse ouderen.

De meeste groepen allochtone ouderen maken weinig gebruik van woonvoorzie-
ningen. In een verzorgingshuis zal men doorgaans geen Turkse of Marokkaanse 
ouderen aantreffen; ze staan erg negatief tegenover deze voorziening. Surinaamse, 
Antilliaanse en Molukse ouderen denken minder negatief over verzorgingshuizen.

Ook het gebruik van welzijnsvoorzieningen is gering onder allochtone ouderen, 
maar de behoefte aan dergelijke voorzieningen is ook klein. Over het algemeen krij-
gen deze ouderen de benodigde hulp op een andere wijze, met name van de kinderen.

Het algemeen maatschappelijk werk, en in iets mindere mate de rechtshulp, 
worden door allochtone ouderen juist meer gebruikt dan door autochtone ouderen, 
wellicht omdat zij meer tegen problemen oplopen waarbij hulp van dergelijke instan-
ties gewenst is. 

Onbekendheid met voorzieningen is daarnaast een belangrijke oorzaak van niet-
gebruik van voorzieningen. Bovendien is het geconstateerde gebrek aan behoefte 
aan voorzieningen in tegenspraak met het succes van lokale initiatieven op het 
gebied van interculturalisatie van welzijnsvoorzieningen (nizw 2003). Wellicht dat 
meer informatie op dit gebied, of nog meer specifieke initiatieven, tot een groter 
gebruik zal leiden.

Een groter gebruik van voorzieningen is geen doel op zich: achter gebruik moet 
een behoefte zitten. De hulp die geboden wordt door de kinderen, en de wens van 
allochtone ouderen dat zij deze hulp bieden, vormen de voornaamste redenen voor 
het ontbreken van de behoefte en ook van de noodzaak voor het gebruik van voorzie-
ningen. Veel staat of valt dus met de hulp van de kinderen. Uit het hoofdstuk over de 
informele hulp en de thuiszorg (hoofdstuk 8) blijkt dat de kinderen inderdaad veel 
hulp bieden en een voorzichtige verwachting mag worden uitgesproken dat zij dat 
ook in de toekomst zullen blijven doen. De vraag is echter of er een breekpunt komt, 
op het moment dat de allochtonen populatie hoogbejaard wordt en de kinderen het 
niet meer alleen af kunnen.
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Bijlage bij hoofdstuk 9

Tabel B9.1  Belangrijke kenmerken van verzorgingshuizen (in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

Moluk-
kers

autoch- 
tonen

algemeen

goede verzorging 11 11 26 24 27 26

privacy/eigen kamer 3 3 23 25 15 33

aandacht voor cultuur 14 24 4 5 21 1

zelfstandigheid/vrijheid 1 3 10 13 2 16

gezelligheid, sociale contacten 1 2 4 8 9 6

hygiëne 9 1 4 8 3 3

aandacht, respect, begrip 5 0 6 1 4 6

bezoek ontvangen 2 1 3 2 6 2

eigen spullen meenemen 0 0 0 5 2 6

medebewoners

eigen etnische groep 23 36 7 8 28 2

mannen en vrouwen apart 1 10 0 0 0 0

personeel

eigen etnische groep 20 15 0 2 20 0

aandacht, respect, aardig 4 6 10 7 6 10

bekwaam 1 1 3 0 1 3

voorzieningen

aangepast eten 42 22 4 4 21 0

gezamenlijke ruimte/ recreatie-
mogelijkheden 7 0 5 9 5 12

mogelijkheid uitoefenen  
godsdienst 21 30 2 0 8 0

ligging, faciliteiten 4 2 5 8 5 14

goed eten 3 0 7 7 6 8

medische zorg 3 7 7 3 0 2

wonen

meerdere eigen ruimtes 4 1 10 12 0 19

ruim, ruimte 1 1 3 5 3 13

aanleunwoning 0 1 6 4 0 6

toegankelijkheid (geen trappen) 6 0 0 3 1 2

rest (o.a. veiligheid, tuin, woon-
groep, samen blijven met partner, 
huisdieren toegestaan) 7 8 8 8 3 11

Bron: SCP (GWAO ‘03)
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Noten

1  Wanneer respondenten niet in Nederland waren geboren, kregen zij een kaartje toe-
gestuurd waarop zij konden aangeven in een andere taal (Turks, Marokkaans, Engels, 
Frans, Spaans,) te worden ondervraagd. In dat geval werd de respondent door een 
tweetalige enquêteur geïnterviewd.

2  Zie www.minvrom.nl voor de exacte manier waarop dit wordt berekend.
3  Bouwwijze is onderdeel van het woonpuntensysteem: eengezinswoningen krijgen meer 

punten dan een flat.
4  Het kan ook zo zijn dat respondenten het niet gewend zijn om dergelijke vragen te 

beantwoorden.
5  Er is ook gevraagd naar de kennis omtrent voorzieningen. De antwoorden waren echter 

totaal niet in overeenstemming met de gebruikcijfers. Zo zijn Surinamers minder vaak 
op de hoogte van het bestaan van alarmering, maar maken zij hier wel meer gebruik 
van dan de overige groepen. Wellicht dat de mechanismen voor kennis omtrent een 
voorziening anders zijn dan de mechanismen voor gebruik van een voorzieningen. Zo 
kan meespelen dat alleen de personen die een bepaalde hulpbehoefte hebben op zoek 
gaan naar een voorziening.
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10  Samenvatting en slotbeschouwing

Roelof Schellingerhout

10.1  Inleiding

Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en het gebruik van gezond-
heidszorgvoorzieningen van allochtone ouderen. Er zijn verschillende redenen om 
specifiek de aandacht te richten op allochtone ouderen. Een eerste reden is dat het 
bevorderen van gelijke kansen op gezondheid en van gelijke toegankelijkheid van 
medische voorzieningen en zorgvoorzieningen een belangrijke doelstelling is van 
het beleid. Er zijn aanwijzingen dat de gezondheid van allochtone ouderen slechter 
is dan die van autochtone ouderen, omdat bij allochtone ouderen een accumulatie 
van factoren wordt gevonden die doorgaans samenhangen met een slechte gezond-
heid, zoals een lage opleiding en een laag inkomen (Van Lindert et al. 2004; Van Oers 
2002). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de zorg voor allochtone ouderen minder 
toegankelijk is dan voor autochtone ouderen. Zo maken allochtone ouderen minder 
gebruik van de thuiszorg dan autochtone ouderen (De Veer en Francke 2003; De 
Graaff en Francke 2002). 

Een tweede reden om speciaal de aandacht te richten op allochtone ouderen is dat 
deze groep in de toekomst snel groter zal worden. In 2003 waren er ruim 115.000 
niet-westerse allochtone ouderen in Nederland. Samen vormden zij bijna 3% van 
alle 55-plussers in Nederland. In 2020 zullen er bijna 350.000 allochtone ouderen 
zijn, die samen ruim 6% van de ouderen vertegenwoordigen. De landelijke cijfers 
geven overigens een vertekend beeld van het beleidsmatig belang van deze groep, 
omdat veel allochtone ouderen geconcentreerd in de grote steden wonen. Naast deze 
getalsmatige toename is belangrijk dat het aandeel ‘oude’ allochtone ouderen toe 
zal nemen, hoewel de groep op dit moment nog relatief jong is. Naarmate de groep 
groter wordt en meer ‘oude’ ouderen gaat tellen komt de vraag op hoe met hen in 
voorzieningen en beleid rekening moet worden gehouden. Deze studie verschaft 
inzicht daarin.
De centrale vragen van het rapport zijn:
− Hoe is het gesteld met de gezondheid en het welzijn van allochtone ouderen, 

welke verschillen tussen groepen treden er op en wat zijn de oorzaken van deze 
verschillen?

− In welke mate maken allochtone ouderen gebruik van (gezondheidszorg)voorzien
ingen, welke verschillen tussen groepen treden er op en wat zijn de oorzaken van 
deze verschillen?
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In het vervolg zullen de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze twee vragen 
worden samengevat en becommentarieerd. Voordat dat gebeurt, wordt eerst enige 
informatie over het onderzoek en de onderzoeksgroepen gegeven.

10.2  Onderzoeksgroep en onderzoek

De leeftijdsgrens voor ouderen is in dit rapport gelegd bij 55 jaar. De onderzoeks-
groep bestond uit ouderen uit de vier grootste groepen etnische minderheden: 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Daarnaast zijn er ook Molukse en 
autochtone ouderen onderzocht. Per groep werden ongeveer 300 ouderen, verdeeld 
naar geslacht en leeftijd (55-64 jaar en 65 plus), thuis (in de eigen taal) geïnterviewd. 

Bij de beantwoording van de twee centrale vragen van het rapport is gebruikge-
maakt van een conceptueel model waarin gezondheidstoestand, zorggebruik en 
daarvoor bepalende factoren (determinanten) centraal staan. Tot deze determinanten 
behoren leeftijd en geslacht, maar ook opleiding, het sociale netwerk en sociaal-cul-
turele integratie (de mate waarin een groep zich op sociaal-cultureel gebied onder-
scheidt van de ontvangende samenleving, bijvoorbeeld wat betreft opvattingen en 
informele contacten). 

Volgens het conceptuele model bepalen deze determinanten de gezondheidstoe-
stand en bepaalt de gezondheidstoestand samen met de determinanten het gebruik 
van zorgvoorzieningen. 

Niet alle mogelijke determinanten van gezondheid zijn in het huidige onderzoek 
meegenomen. Zo ontbreken genetische kenmerken en leeftstijlfactoren, zoals voe-
dingspatronen (Van Leest et al. 2002; Van Oers 2002). 

10.3  Achtergrondkenmerken (determinanten)

De Surinaamse ouderen vormen de grootste groep (32.614 in 2003), gevolgd door 
de Turken (26.164), Marokkanen (22.953) en de Antillianen (9162). De Molukkers 
vormen de kleinste groep met naar schatting tussen de 3500 en 5600 ouderen (Beets 
et al. 2002; Steenhof en Harmsen 2001). De allochtone ouderen zijn relatief jong, er 
zijn weinig 65-plussers of 75-plussers. De Surinaamse en Molukse groepen tellen 
relatief gezien de grootste aantallen 65-plussers.

Het aantal oudere Turkse en Marokkaanse mannen overtreft het aantal oudere 
vrouwen uit die landen, bij de Antillianen, Surinamers en Molukkers zijn er meer 
vrouwen dan mannen. Met uitzondering van de Molukse ouderen wonen de meeste 
allochtone ouderen in de grote steden.

Turkse en Marokkaanse ouderen hebben over het algemeen een laag inkomen 
(67% van de Turkse en 86% van de Marokkaanse ouderen heeft een laag inkomen, 
tegen 11% van de autochtone ouderen. Het opleidingsniveau is laag en veel Turkse en 
Marokkaanse ouderen (met name de vrouwen) spreken de Nederlandse taal slecht 
of helemaal niet. Turkse en Marokkaanse huishoudens zijn over het algemeen groot 
omdat er relatief vaak kinderen inwonen (o.a. doordat de vrouw jonger is dan de 
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man). Ook hebben deze ouderen vaak kinderen in de buurt wonen. Turkse en Marok-
kaanse ouderen hebben weinig contacten met autochtone Nederlanders en hebben 
vaak ‘traditionele’ opvattingen.

De financiële positie van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is over het alge-
meen iets minder slecht dan die van de Turkse en de Marokkaanse ouderen: 31% 
van de Surinaamse en 42% van de Antilliaanse ouderen heeft een laag inkomen. Het 
opleidingsniveau van deze ouderen is hoger en zij hebben over het algemeen geen 
problemen met het Nederlands. Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn relatief 
vaak alleenstaand en zij hebben minder vaak kinderen in de buurt wonen. Deze 
ouderen hebben relatief vaak contact met autochtone ouderen en hun opvattingen 
zijn minder traditioneel.

De Molukse ouderen hebben van de allochtone groepen het minst vaak een 
laag inkomen (22%). Ook het opleidingsniveau van deze ouderen is relatief hoog. 
Molukse ouderen hebben relatief grote gezinnen. Hun verdere sociale contacten zijn 
erg op de lokale gemeenschap gericht. 

10.4  Gezondheid 

Gezondheidsbeleving en zelfrapportage
De gegevens over gezondheid zijn het resultaat van zelfrapportage. De grote vraag 
hierbij is hoe betrouwbaar het oordeel van de ouderen over hun eigen gezondheid is. 
De (internationale) literatuur (Van Leest et al. 2002; Bruijnzeels 2001; Van Es 2000) 
laat zien dat de beleving van ziekte voor een gedeelte cultureel bepaald is. Zo zouden 
Turkse en Marokkaanse ouderen meer somatiseren dan andere ouderen (Dagevos 
2001b). Ook in het huidige onderzoek zijn er aanwijzingen dat de beleving van ziekte 
en beperkingen voor een gedeelte cultureel bepaald is. 

In dit rapport wordt het beeld dat de respondenten van hun gezondheid hebben 
als uitgangspunt genomen. Voor de interpretatie van de resultaten is het vaak niet 
van belang of het uitsluitend om zelfrapportage van gezondheid gaat. Voor gebruik 
van veel voorzieningen is de waargenomen gezondheid één van de belangrijkste 
determinanten. Het bezoek aan de huisarts bijvoorbeeld blijkt in grotere mate 
bepaald te worden door de ervaren gezondheid dan door aantoonbare aandoeningen 
(Tesser et al. 1998). 

Hoe is het gesteld met de gezondheid van allochtone ouderen?
In de literatuur vindt men vaak de uitspraak dat de gezondheid van allochtone 
ouderen slechter is dan die van autochtone ouderen. Het onderzoek Gezondheid en 
Welzijn van Allochtone Ouderen (gwao) bevestigt deze bewering voor een aantal 
groepen allochtone ouderen, namelijk de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse oude-
ren. Het aantal gerapporteerde chronische aandoeningen van Turkse (3,4), Marok-
kaanse (2,8) en Surinaamse (2,3) ouderen is hoger dan dat van Antilliaanse (1,6), 
Molukse (1,5) en autochtone (1,7) ouderen. Het aandeel personen met ernstige fysieke 
beperkingen vertoont eenzelfde patroon. Bij de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
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ouderen is dit respectievelijk 46%, 57% en 25%; bij de Antilliaanse, Molukse en 
autochtone ouderen is dit 12%, 11% en 15%. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen 
valt met name het aantal personen met ernstige fysieke beperkingen op. Juist door 
deze fysieke beperkingen hebben veel van deze ouderen ernstige zelfzorgproblemen.

Toch is een uitspraak als ‘de gezondheid van de allochtone oudere is slecht’ te 
eenvoudig gesteld. In de eerste plaats gaat het niet slecht met de gezondheid van 
Antilliaanse en Molukse ouderen. Daarnaast zijn allochtone ouderen, en dus ook de 
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen, niet in ieder opzicht minder gezond 
dan autochtone ouderen. Zo rapporteren veel allochtone ouderen (waaronder Turkse 
en Marokkaanse ouderen) minder vaak voor kanker onder behandeling te zijn bij een 
arts dan autochtone ouderen, maar vaker voor suikerziekte (dit geldt voor alle groe-
pen allochtone ouderen). Dit verschil in voorkomen van kanker en suikerziekte is in 
overeenstemming met gegevens omtrent het overlijden aan specifieke aandoeningen 
(Garssen et al. 2003). Daarnaast valt op dat de Molukse ouderen in het algemeen 
minder chronische aandoeningen en fysieke beperkingen hebben dan de autochtone 
ouderen. 

Waar worden verschillen in gezondheid door veroorzaakt?
Leeftijd en geslacht blijken belangrijke determinanten van gezondheid. Mannen 
hebben over het algemeen een betere gezondheid dan vrouwen. Met het stijgen van 
de leeftijd nemen de gezondheidsproblemen toe. Daarnaast blijkt het opleidings-
niveau belangrijk bij het voorkomen van gezondheidsproblemen. Personen met een 
hogere opleiding hebben minder chronische aandoeningen, een beter psychisch 
welbevinden en minder fysieke beperkingen. 

De verschillende indicatoren van gezondheid blijken nauw samen te hangen. Zo 
hebben ouderen met meerdere chronische aandoeningen vaak fysieke beperkin-
gen, een minder goed psychisch welbevinden en een slechtere ervaren gezondheid. 
Bij veel groepen allochtone ouderen is er sprake van accumulatie van deze deter-
minanten. Zo hebben Turkse ouderen vaak een lage opleiding en veel chronische 
aandoeningen, waardoor er onder hen ook veel personen zijn met ernstige fysieke 
beperkingen.

Als rekening wordt gehouden met de invloed van deze determinanten, dan 
worden gezondheidsverschillen tussen etnische groepen kleiner of verdwijnen ze 
zelfs helemaal. 

Dit wil zeggen dat een autochtone oudere die in dezelfde omstandigheden zou 
verkeren als een allochtone oudere, ongeveer evenveel gezondheidsproblemen zou 
hebben. Deze bevinding is in tegenspraak met de bewering in de literatuur dat 
allochtone ouderen meer zouden somatiseren dan autochtone ouderen (Dagevos 
2001b; Bruijnzeels 2001). 

Toch verdwijnen verschillen in gezondheid tussen groepen niet helemaal. Turken, 
Marokkanen en Surinamers rapporteren bijvoorbeeld meer chronische aandoenin-
gen dan autochtonen, Molukkers minder. De oorzaak van de verschillen die overblij-
ven moet gezocht worden in factoren die niet in het onderzoek zijn meegenomen. De 
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belangrijkste hiervan zijn de leeftstijlfactoren. Zo blijken Turkse en Marokkaanse 
ouderen niet veel aan lichaamsbeweging te doen (Dijkshoorn 2002). 

Een opvallende determinant van specifieke chronische aandoeningen is de soci-
aal-culturele integratie. Ouderen met een lage mate van sociaal-culturele integratie 
rapporteren vaker suikerziekte en hartaandoeningen dan ouderen met een hogere 
mate van sociaal-culturele integratie. Dit is in overeenstemming met andere (inter-
nationale) onderzoeken (Jaber et al. 2003). 

Daar staat tegenover dat ouderen met een lage mate van sociaal-culturele inte-
gratie minder vaak kanker hebben. Zo geeft 3% van de Marokkaanse ouderen aan 
een vorm van kanker te hebben, tegen 11% van de autochtonen. Een verklaring is 
dat allochtone ouderen die een hoge mate van sociaal-culturele integratie hebben, 
vaak aspecten van de leefstijl van autochtone ouderen overnemen die in sommige 
gevallen wel (in het geval van suikerziekte en hartaandoeningen) en in andere geval-
len niet (in het geval van kanker) bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Hierbij kan 
worden gedacht aan het voedingspatroon. De verhoogde kans op hartaandoeningen 
en diabetes kan ook het gevolg zijn van ‘sociaal-culturele stress’, doordat men geen 
aansluiting vindt bij de ontvangende samenleving (Arcia et al. 2001). Over mecha-
nismen achter de samenhang tussen sociaal-culturele integratie en het voorkomen 
van specifieke aandoeningen is nog niet voldoende bekend. Het is belangrijk dat hier 
meer onderzoek naar plaatsvindt, zowel vanuit het oogpunt van behandeling als van 
preventie. 

Bij de determinanten van gezondheid is een belangrijke vraag in hoeverre ze 
veranderbaar zijn. Voor de meeste geldt dat ze dat niet zijn. Op de belangrijkste 
determinanten, leeftijd en opleiding, is weinig invloed uit te oefenen. Een lage soci-
aal-economische positie oefent meestal invloed uit op de gezondheid via factoren die 
er mee samengaan, met name de leefstijl (Van Oers 2002). Het is de vraag in hoe-
verre de leefstijl zich laat veranderen. Uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat de 
meeste allochtone ouderen geen lid zijn van een sportvereniging, maar hier ook geen 
behoefte aan hebben. Er wordt ook weinig gedaan aan ouderengym. 

10.5  Gebruik van voorzieningen

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid betekent in dit onderzoek dat een allochtone oudere, gegeven 
een bepaalde gezondheidstoestand of gegeven bepaalde beperkingen, van dezelfde 
mogelijkheden in de zorg gebruik kan maken als een (in alle opzichten vergelijk-
bare) autochtone oudere. Een indicator van toegankelijkheid die in de literatuur veel 
wordt gehanteerd is het gecorrigeerde gebruik van een voorziening (Van Laar, nog 
te verschijnen; Denktas et al., nog te verschijnen). Dit betekent dat een allochtone en 
een autochtone oudere door statistische analyse zo veel mogelijk aan elkaar gelijk 
worden gemaakt wat betreft hun achtergrondkenmerken zoals leeftijd, sociaal-eco-
nomische status en ervaren gezondheid. Daarna wordt er gekeken of er verschillen 
in gebruik overblijven. 
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In dit rapport wordt het gecorrigeerde gebruik gezien als een eerste indicatie van 
toegankelijkheid. Dergelijke analyses kunnen versluierend werken. Als blijkt dat de 
kosten voor een bepaalde voorziening een reden vormen van niet-gebruik, dan bete-
kent dit dat deze voorziening voor allochtone ouderen minder toegankelijk is omdat 
ze vaak een lager inkomen hebben. Correctie voor inkomen haalt dit verschil er juist 
uit hoewel het van doorslaggevende betekenis kan zijn. Het is daarnaast de vraag 
of het gecorrigeerde gebruik voldoende indicatie geeft van toegankelijkheid. Het 
bestaan van verschillen in gebruik op zich zegt nog niet dat deze te maken hebben 
met toegankelijkheid. Stel dat allochtone ouderen minder gebruik maken van thuis-
zorg omdat ze liever door hun kinderen geholpen worden. Is dit dan een voorbeeld 
van een beperkte toegankelijkheid? Het is een keuze van de oudere zelf om geen hulp 
te zoeken bij de thuiszorg. We spreken daarom alleen van toegankelijkheidsproble-
men wanneer de reden van niet-gebruik te maken heeft met onbekendheid met de 
voorzieningen of problemen met aanvraagprocedures, wanneer een voorziening niet 
aansluit bij de cultuur van een respondent of wanneer er financiële redenen in het 
spel waren.

Medische voorzieningen
Als er niet wordt gecorrigeerd voor de slechtere ervaren gezondheid en het voorkomen 
van chronische aandoeningen, dan zijn de verschillen in het gebruik van medische 
voorzieningen groot. Zo gebruikt 80% van de Turkse ouderen en 81% van de Suri-
naamse ouderen medicijnen op recept, tegen 68% van de autochtone ouderen. Het 
huisartsbezoek van de Turkse, Marokkaanse Surinaamse en Antilliaanse ouderen is 
hoger dan dat van de Molukse en autochtone ouderen. Van de Turkse ouderen heeft 
bijvoorbeeld 72% in de afgelopen twee maanden de huisarts bezocht, bij de autoch-
tone ouderen is dit 48%. Surinamers bezoeken vaker de medisch specialist dan 
autochtonen (45% tegen 37%); Turkse ouderen worden vaker dan autochtonen in het 
ziekenhuis opgenomen (20% tegen 15%).

Zodra er wordt gecorrigeerd voor de determinanten van gebruik worden de ver-
schillen kleiner, verdwijnen, of slaan om zelfs in een verlaagd gebruik ten opzichte 
van autochtone ouderen. 

Het gebruik van medische voorzieningen wordt met name bepaald door de erva-
ren gezondheid en de gerapporteerde chronische aandoeningen. Dit geldt voor het 
gebruik van medicijnen, het bezoeken van de huisarts, de medisch specialist, het 
bezoeken van het ziekenhuis en het bezoeken van de fysiotherapeut. Hoe slechter de 
ervaren gezondheid en hoe groter het aantal chronische aandoeningen, hoe hoger 
het bezoek aan medische voorzieningen. Omdat veel groepen allochtone ouderen 
verschillen in hun ervaren gezondheid en het aantal chronische aandoeningen, ont-
staan er verschillen in gebruik. Dit duidt erop dat allochtone ouderen net als autoch-
tone ouderen naar de dokter gaan omdat ze zich ziek voelen. 

Het gebruik van medische voorzieningen heeft ook in sommige opzichten een 
cultureel bepaalde achtergrond. Ouderen met een lagere mate van sociaal-culturele 
integratie gebruiken meer medicijnen op recept, bezoeken de huisarts vaker en gaan 
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minder vaak naar de tandarts dan ouderen met een hogere mate van sociaal-cultu-
rele integratie. De samenhang tussen sociaal-culturele integratie en het gebruik van 
deze medische voorzieningen heeft mogelijk te maken met de beleving van gezond-
heid en met het hulpzoekgedrag bij gezondheidsproblemen (Bruijnzeels 2001). 
Turkse en Marokkaanse ouderen hebben meer behoefte om geneesmiddelen voorge-
schreven te krijgen dan autochtone ouderen (Avezaath en Smulders 1996). Turkse en 
Marokkaanse ouderen gaan ook sneller bij de huisarts op bezoek bij vage klachten, 
zoals hoofdpijn (Weide en Foets 1997), omdat zij zich snel zorgen maken over deze 
klachten, maar ook omdat ze de arts sneller willen betrekken in het genezingspro-
ces. Het bezoeken van de tandarts heeft eveneens een culturele achtergrond. In 
Nederland is het gebruikelijk om periodiek ter controle te gaan bij de tandarts. In de 
landen waar de allochtonen vandaan komen is dit niet het geval (Tesser et al. 1998). 
In verdere onderzoeken naar het gebruik van medische voorzieningen zou specifiek 
moeten worden gekeken naar de invloed van ziektebeleving en hulpzoekgedrag. 
Meer inzicht in ziektebeleving en hulpzoekgedrag kan ook de communicatie tussen 
arts en patiënt ten goede komen en de (medische) behandeling van de klachten 
verbeteren. 

Er zijn al met al weinig aanwijzingen voor ondergebruik van medische voorzienin-
gen door allochtone ouderen. Een uitzondering vormt wellicht het bezoek aan de 
fysiotherapeut: Turkse en Marokkaanse ouderen bezoeken de fysiotherapeut rela-
tief weinig. Opgemerkt moet worden dat het gebruik van sommige voorzieningen 
(alternatieve genezers, geestelijke hulpverleners) zo laag is dat het moeilijk was om 
verschillen in gebruik betrouwbaar statistisch vast te stellen. Met name naar het 
gebruik van de geestelijke gezondheidszorg zou apart onderzoek moeten worden 
uitgevoerd, omdat er in de literatuur veel aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen 
hier te weinig gebruik van maken (Struijs en Wennink 2000).

Bij het bezoeken van de huisarts zijn er aanwijzingen voor toegankelijkheidspro-
blemen, die wellicht ook voor de overige medische voorzieningen gelden. Turkse en 
Marokkaanse ouderen zijn op zich wel tevreden met hun huisarts, maar aantoonbaar 
minder tevreden dan de overige groepen allochtone ouderen. Deze ouderen hebben 
er met name problemen mee dat ze niet snel op een spreekuur terecht kunnen en 
ze begrijpen de huisarts vaak niet. Veel Turkse en Marokkaanse ouderen hebben 
dan ook taalhulp nodig (61% van de Turken en 53% van de Marokkanen) als ze de 
huisarts bezoeken. Deze taalhulp vrijwel altijd gegeven door bekenden als de partner 
of de kinderen. Taalhulp is met name noodzakelijk bij de oudere Turkse en Marok-
kaanse vrouwen (die vrijwel geen Nederlands spreken). Het gebruik van een tolk of 
een tolkentelefoon kan helpen bij communicatieproblemen. Zij worden echter, zo 
blijkt uit het onderzoek, (nog) weinig benut. Bovendien lost het gebruik van een tolk 
niet alle communicatieproblemen op. Ouderen kunnen gêne hebben om bepaalde 
problemen aan een vreemde te vertellen.

Voor een goed begrip van zijn patiënten is het nodig dat de arts op de hoogte is 
van hun culturele achtergrond. Op dit gebied is een groeiende literatuur aanwezig 
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en er zijn ook steeds meer initiatieven voor (bij)scholing (Bruijnzeels 2001; Gerits et 
al. 2001). Het kan nuttig zijn om meer tijd te nemen voor consulten van allochtone 
patiënten, zoals reeds werd voorgesteld door Tesser et al. (1998) en gesuggereerd 
door hulpverleners aan allochtone ouderen zelf (Van Es 2000). Het inzetten van 
ondersteunend personeel uit de eigen etnische groep in de huisartspraktijk kan zeer 
positief werken (Bruijnzeels 2001). Het huidige onderzoek ondersteunt de veronder-
stelling dat de beleving van gezondheid en het zoeken van medische hulp voor een 
gedeelte cultureel bepaald zijn. Een allochtone zorgconsulent kan de communicatie 
tussen patiënt en huisarts verbeteren en deze kan de allochtone patiënt extra voor-
lichting geven. 

Thuiszorg
Het gebruik van de thuiszorg wordt zowel bij autochtone als bij allochtone ouderen 
met name bepaald door de ernst van de fysieke beperkingen (Timmermans et al 
2003). Toch maken, met uitzondering van de Surinamers, minder allochtone oude-
ren gebruik van de diensten van de thuiszorg dan autochtone ouderen, ook als reke-
ning wordt gehouden met verschillen in fysieke beperkingen en andere indicatoren 
van gezondheid. Slechts 1% van de Marokkaanse ouderen, 7% van de Turkse, 8% van de 
Antilliaanse en 8% van de Molukse ouderen maakt gebruik van de thuiszorg, tegen 
17% van de Surinaamse en 16% van de autochtone ouderen.

Een belangrijke oorzaak van het geringe gebruik van de thuiszorg is dat de alloch-
tone ouderen meer informele hulp krijgen. Sommige groepen allochtone ouderen 
hebben een groter aanbod van informele helpers, zoals partners en kinderen, maar 
men heeft ook liever informele hulp dan hulp van de thuiszorg.

Er zijn aanwijzingen voor een toegankelijkheidsprobleem voor sommige groe-
pen allochtone ouderen bij de thuiszorg. Vooral Turkse ouderen zijn vaak niet op de 
hoogte van het bestaan van thuiszorg. Deze uitkomst is des te opvallender omdat 
maar liefst 45% van de Turkse ouderen met ernstige beperkingen geen enkele vorm 
van hulp krijgt (noch formele noch informele hulp). Veel allochtone ouderen hebben 
moeite met het aanvragen van de thuiszorg. Daarnaast was er een gedeelte van de 
Turkse en Marokkaanse ouderen dat taalproblemen verwacht en vindt een klein 
gedeelte van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Molukse ouderen de zorg te 
duur. Een verklaring voor het ondergebruik van de thuiszorg die niet is onderzocht, 
is dat het Regionaal Indicatie Orgaan (rio) (te veel) rekening houdt met de samen-
stelling van het huishouden. Indien er een partner is of inwonende kinderen die hulp 
kunnen bieden, dan zal er minder snel een indicatie komen. 

Aan de onbekendheid met de thuiszorg is wellicht iets te doen met gerichte 
voorlichting. Deze zou op de ouderen en hun kinderen moeten worden gericht. 
Daarnaast verdient het aanbeveling om meer initiatieven te ontplooien om de man-
telzorgers van de allochtone ouderen te ondersteunen, zoals op sommige plekken 
al gebeurt (Moree 2002). Het lijkt er immers op dat, ten opzichte van de autochtone 
ouderen, het gebruik van de thuiszorg van veel allochtone ouderen ‘kunstmatig’ laag 
is door de informele hulp van de kinderen. 
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Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van de thuiszorg in de toekomst groter zal 
worden. Ouderen die meer hulp nodig hebben dan ze nu krijgen kijken met name 
naar de thuiszorg. 

In de Rapportage ouderen (De Klerk 2004) werd voor de totale ouderenbevolking al 
geconstateerd dat ouderen van wie de partner recentelijk is overleden, een kwetsbare 
groep vormen. Preventieve huisbezoeken kunnen een methode zijn om na te gaan of 
zij zorg nodig hebben. Deze aanbeveling geldt in nog grotere mate voor de Turkse en 
Marokkaanse vrouwen van wie de partner is overleden. Zij zullen dubbel kwetsbaar 
zijn omdat ze de taal niet spreken.

Woonvoorzieningen
Naarmate mensen ouder worden en meer lichamelijke beperkingen hebben, is het 
voor hen belangrijker om in een bij hun beperking passende woning te wonen. 
Vooral de toegankelijkheid is van belang.

Turkse en Marokkaanse ouderen wonen relatief vaak in woningen met trappen, 
waarbij zij vooral vaak een buitentrap hebben (slechts 16% van de Turkse en Marok-
kaanse 55-plussers woont in een nultredenwoning, tegenover 37% van de autochtone 
55-plussers; bij 52% is de woning zonder buitentrap bereikbaar, tegenover 83% van 
de autochtonen). De Surinaamse en Antilliaanse ouderen nemen een tussenpositie 
in. Veel Turkse en Marokkaanse ouderen wonen in een mogelijk ongeschikte woning 
terwijl zij relatief vaak mobiliteitsproblemen hebben. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat deze ouderen hun woning vaak ongeschikt vinden.

Als ouderen, bijvoorbeeld vanwege mobiliteitsproblemen, in een ongeschikte 
woning wonen, dan staan hun drie wegen open: de woning te laten aanpassen, te 
verhuizen, of de situatie te accepteren, en niet, of alleen met heel veel moeite en hulp 
van anderen, de deur uitkomen.

De woning aan laten passen is vaak geen optie als de buitentrap een probleem 
vormt: veel allochtone ouderen wonen in een portiekwoning die niet gemakkelijk 
aan te passen is. Soms kan er een lift bij een galerijflat worden geplaatst. Dit zou dan 
door de woningbouwvereniging moeten gebeuren. Vaak berekenen deze een derge-
lijke verbetering van het wooncomfort door in de huur. Voor allochtone ouderen, die 
vaak al relatief een groot deel van hun inkomen aan huur betalen, kan de woning 
daardoor onbetaalbaar worden. In een aantal gevallen zal huurverhoging betekenen 
dat het beroep op de huursubsidie toeneemt. Als een individuele woning aangepast 
kan worden, doen bewoners daarvoor over het algemeen een beroep op de Wet voor-
zieningen gehandicapten (wvg). Uit eerder onderzoek is echter bekend dat ouderen 
relatief weinig weten van de wvg. Gerichte voorlichting, bij voorkeur in de eigen 
taal, zou deze onbekendheid wellicht kunnen verminderen.

Als een woning ongeschikt is en niet aangepast kan worden, dan betekent dit dat 
ouderen, op het moment dat hun beperkingen erger worden, zouden moeten verhui-
zen. Dit vereist dan wel dat er geschikte huisvesting beschikbaar is. In de Rapportage 
ouderen 2004 is aangetoond dat er een tekort is aan dergelijke voor ouderen geschikte 
woningen (De Klerk 2004). Omdat aanpassing van de huidige woningvoorraad vaak 
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geen optie is, zal er ook nieuwbouw nodig zijn, waarbij de betaalbaarheid van de 
woningen voor allochtone ouderen in het oog moet worden gehouden. 

Allochtone ouderen doen vaak een beroep op hun sociale netwerk. Het is dan ook 
van belang dat ouderen in de buurt van bijvoorbeeld hun kinderen kunnen wonen, 
dus bij voorkeur in de buurt waarin zij nu wonen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal 
er gedacht moeten worden over gezamenlijk verhuizen van de kinderen en ouderen 
naar een andere buurt. Hierbij kan gedacht worden aan tandemwoningen (twee 
woningen in dezelfde buurt) en kangoeroewoningen (tegen elkaar aan gelegen 
woningen, met of zonder tussendeur).

Turken, Antillianen en Molukse ouderen zijn vrijwel niet te vinden in verzorgings-
huizen, Marokkaanse ouderen helemaal niet. Alleen de Surinaamse ouderen wonen 
ongeveer even vaak in een verzorgingshuis als autochtone ouderen. Dat zo weinig Turkse 
en Marokkaanse ouderen in een verzorgingshuis wonen, komt voor een deel doordat 
deze groep nu nog relatief jong is, vaak samenwoont en een beroep kan doen op de 
kinderen. Er zijn echter meer redenen waarom deze ouderen niet naar een verzorgings-
huis willen gaan. Zo is de houding van Turkse en Marokkaanse ouderen tegenover een 
verzorgingshuis ronduit negatief. Veel ouderen wilden zelfs niet over de vraag nadenken 
wat de vereisten van een goed verzorgingshuis zouden moeten zijn. Het verzorgingshuis 
heeft een slechte naam onder deze groepen. Dit heeft ook veel te maken met de cultuur: 
in het land van herkomst zijn de tehuizen vaak bijzonder slecht (nizw 2003) en betekent 
het wonen in een tehuis gezichtsverlies, omdat dat betekent dat je familie niet voor je wil 
zorgen. Turkse en Marokkaanse ouderen zijn vaak nog nooit in een Nederlands verzor-
gingshuis geweest. Op het moment dat er meer allochtone ouderen relatief oud zijn, 
zou er, vooral in de grote steden, meer voorlichting over tehuizen in Nederland moeten 
komen. Daarnaast zouden de tehuizen in die grote steden meer aandacht moeten hebben 
voor de specifieke eisen die Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen aan een verzor-
gingshuis stellen (Surinaamse en Antilliaanse ouderen hebben dergelijke voorkeuren 
niet en staan ook veel minder negatief tegenover het wonen in een verzorgingshuis). 
Deze voorwaarden, die voortkomen uit hun culturele achtergrond, zijn onder andere 
personeel en medebewoners van de eigen etnische groep, aangepast eten en de mogelijk-
heid tot het uitoefenen van de eigen godsdienst. Of dit in een afzonderlijk tehuis moet, in 
een afdeling binnen een bestaand tehuis of bijvoorbeeld in een woonzorgcomplex, al dan 
niet voor de eigen groep, hangt af van lokale mogelijkheden en lokale wensen. Wel is de 
betaalbaarheid van de voorziening van groot belang. Uit de Rapportage ouderen 2004 (De 
Klerk 2004) bleek dat het wonen in bijvoorbeeld een woonzorgcomplex op dit moment 
vooral weggelegd is voor ouderen die een redelijk inkomen hebben. Ouderen die van een 
minimuminkomen moeten rondkomen, waaronder veel allochtonen, lijken de relatief 
hoge woonlasten niet te kunnen betalen. Dit lijkt te betekenen dat allochtone ouderen, 
die over het algemeen een laag inkomen hebben, wanneer zij gedwongen zouden worden 
om naar een meer verzorgde woonvorm te verhuizen omdat de verzorging te zwaar wordt 
voor de familie, geen keuze zullen hebben. Vaak zullen zij dan, zolang er geen betaalbare 
initiatieven zijn, toch naar het verzorgingshuis moeten. 
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Welzijnsvoorzieningen
Het gebruik van welzijnsvoorzieningen is over het algemeen niet groot bij allochtone 
ouderen, het aanvullend vervoer bij de Surinamers daargelaten. De indruk bestaat 
dat er ook weinig behoefte is aan faciliteiten als een maaltijdvoorziening. De kinde-
ren of de partners helpen immers? 

Toch is deze conclusie te snel getrokken, omdat er ook andere zaken bij het niet-
gebruik meespelen, zoals onbekendheid met voorzieningen of de aansluiting van 
voorzieningen bij de culturele achtergrond. Lokale initiatieven voor dagopvang of 
specifieke aangepaste maaltijden (nizw 2003; De Graaff 2003) hebben wel degelijk 
succes, hetgeen aantoont dat er een latente behoefte is. Het verdient dus aanbeve-
ling om aan de ene kant de bekendheid met de voorzieningen te vergroten en aan de 
andere kant de voorzieningen meer aan te passen aan de culturele achtergrond van 
de allochtone ouderen. 

Een belangrijke uitzondering op het minieme gebruik van welzijnsvoorzieningen 
is het algemeen maatschappelijk werk. Oudere allochtonen maken hier meer gebruik 
van dan autochtone ouderen. Wellicht komen allochtone ouderen meer de problemen 
tegen waarvoor men het algemeen maatschappelijk werk nodig heeft, zoals proble-
men met officiële instanties of problemen bij het aanvragen van een uitkering. Dit 
wijst er wel op dat de allochtone ouderen de voorzieningen kunnen vinden, als daar 
de noodzaak voor is. 

Samenvattend kan gezegd worden dat er bij de medische voorzieningen geen sprake 
lijkt te zijn van een ondergebruik. De problemen die hier aandacht behoeven liggen 
op het vlak van de communicatie tussen arts en patiënt. Bij de voorzieningen die 
meer aan de kant van de verzorging liggen lijkt er wel sprake te zijn van een onder-
gebruik. Dit ondergebruik wordt onder meer veroorzaakt door het grote gebruik van 
informele hulp door allochtone ouderen. Maar een gedeelte van het ondergebruik 
betreft ook toegankelijkheidsproblemen zoals onbekendheid met de voorzieningen, 
problemen met aanvraagprocedures en problemen met de culturele bepaaldheid van 
voorzieningen. 

10.6  Kwetsbare ouderen en informele hulp

In de Rapportage ouderen werd gesproken over kwetsbare ouderen als een groep die 
speciale relevantie heeft voor het beleid (De Klerk 2004). Kwetsbaarheid is het gevolg 
van een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast. Draaglast wordt hierbij 
gedefinieerd vanuit het voorkomen van zelfzorgproblemen. Volgens een ‘middende-
finitie’ van zelfzorgproblemen (personen met matige of ernstige fysieke beperkingen 
of psychische problemen) hebben met name Turken (45%), Marokkanen (50%) en 
Surinamers (24%) dergelijke beperkingen. 

Draagkracht wil zeggen dat men over hulpbronnen beschikt zoals voldoende 
inkomen en een sociaal netwerk, om de draaglast mee te compenseren. Binnen 
allochtone groepen vindt men meer ouderen met lage inkomens dan bij de autoch-
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tone ouderen, met name bij de Turken (67%), Marokkanen (86%) en Antillianen 
(42%). Alleenstaanden kunnen worden beschouwd als kwetsbaar omdat zij geen 
partner hebben die hen kan ondersteunen. Naast een partner kunnen ook kinderen 
die in de buurt wonen hulp bieden. Bij de Antilliaanse, Surinaamse en autochtone 
ouderen vinden we relatief veel alleenstaanden. Deze alleenstaanden hebben vaak 
geen kinderen in de buurt wonen.

Als draaglast en draagkracht tegen elkaar worden afgezet dan vormen de Turkse 
en Marokkaanse ouderen geen extra kwetsbare groep, omdat ze vaak kinderen in de 
buurt hebben wonen en omdat er weinig alleenstaande ouderen zijn (hoewel ze dus 
wel relatief vaak beperkingen en een laag inkomen hebben). Onder de Surinaamse 
ouderen vinden we de meeste kwetsbare ouderen, omdat ze vaak alleenstaand 
zijn, een laag inkomen hebben en relatief vaak beperkingen. Toch is ook onder de 
Surinaamse ouderen de groep kwetsbaren volgens de hier gehanteerde definitie niet 
groot: zij beslaat 5% van de totale populatie.

Bovenstaande analyse wijst op het grote belang van de informele hulp vanuit het 
sociale netwerk voor de Turkse en Marokkaanse ouderen. Informele hulp aan de 
allochtone ouderen met beperkingen wordt met name gegeven door de kinderen 
(naast de partners). Deze hulp vindt op grote schaal plaats en op veel verschil-
lende gebieden van informele hulp. De kinderen geven hulp bij het huishouden, bij 
persoonlijke begeleiding en bij de verzorging, geven taalhulp bij het bezoeken van de 
huisarts en ten slotte hulp bij problemen met officiële instanties of officiële brieven. 
Mocht deze hulp wegvallen dan zouden deze ouderen, gezien hun lage inkomen, 
vrijwel zonder uitzondering onder de groep kwetsbare ouderen vallen. Deze steun op 
het sociale netwerk is extra noodzakelijk indien men de Nederlandse taal niet goed 
spreekt, zoals met name geldt voor veel Turkse en Marokkaanse oudere vrouwen. 

De balans die bepaalt of een Turkse of Marokkaanse oudere wel of niet kwetsbaar 
is, vertoont door de grote steun op informele hulp een labiel evenwicht. Aan de ene 
kant heeft de informele hulp die op grote schaal gegeven wordt aan de Turkse en 
Marokkaanse ouderen veel positieve kanten. Positief is onder andere dat de ouderen 
de hulp krijgen waar ze het meeste behoefte aan hebben, op de manier waarop ze 
het ook het liefst zouden willen (van de kinderen). Er zijn echter ook (potentieel) 
negatieve kanten. Vanuit het oogpunt van de mantelzorgers voor de allochtone oude-
ren mag de vraag gesteld worden of het geven van dergelijke intensieve informele 
hulp niet ten koste gaat van henzelf. Uit onderzoek naar mantelzorg blijkt dat de 
belasting van mantelzorgers (en daarmee de kans op eigen gezondheidsproblemen) 
toeneemt naarmate de hulp die men geeft intensiever en langduriger is (Timmer-
mans 2003). 

De bereidheid om mantelzorg te geven is op dit moment volop aanwezig in het 
informele netwerk rondom de Turkse, Marokkaanse en Molukse ouderen. Onze-
ker is hoe groot de bereidheid zal zijn onder de kinderen van de ouderen die op dit 
moment nog geen zorg krijgen. Onzeker is ook of de bereidheid bij de kinderen die 
op dit moment al mantelzorg geven in de toekomst blijft bestaan, als de zorglast 
alleen maar groter wordt. Als een van de partners binnen een Turks of Marokkaanse 
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huishouden overlijdt komt er nog meer terecht op de schouders van de kinderen. 
Dit zal zeker het geval zijn als de vrouw als alleenstaande achterblijft: zij zal vaak de 
Nederlandse taal niet beheersen en dus dubbel afhankelijk zijn van de kinderen. 

10.7  Ontwikkelingen in de tijd: een blik vooruit

De meeste allochtone ouderen zijn tevreden met het bestaan in Nederland. De over-
grote meerderheid van de allochtone ouderen wil het liefst de oude dag in Nederland 
doorbrengen. Veel allochtone ouderen zijn al langer in Nederland dan zij ooit in het 
land van herkomst zijn geweest en in Nederland zijn ook de kinderen en kleinkinde-
ren. Onder de Antillianen (25%) en de Molukkers (30%) vindt men de meeste oude-
ren die voorgoed terug zouden willen keren naar het land van herkomst. Meer dan 
de helft van de deze ouderen met een terugkeerwens ziet hier echter geen mogelijk-
heid toe. Twee derde van de Turkse ouderen zou willen pendelen, een tiende van de 
ouderen met een pendelwens doet dit al. De reden dat deze Turkse ouderen pendelen 
is dat zij zowel familie in het herkomstland als in Nederland hebben. Naarmate de 
leeftijd van deze pendelende ouderen stijgt zullen de gezondheidsproblemen echter 
toenemen en zal men er waarschijnlijk voor kiezen om te wonen op de plek waar men 
de meeste (formele en informele) hulp kan krijgen: Nederland. Het aantal allochtone 
ouderen dat definitief terug zal keren naar het land van herkomst zal klein zijn. De 
allochtone ouderen die er nu zijn, zijn ook de allochtone ouderen van de toekomst, 
aangevuld met de ‘nieuwe’ aanwas van 55-plussers. De groep allochtone ouderen zal 
ook in de toekomst met name bestaan uit eerstegeneratieouderen. Zij hebben over 
het algemeen een lagere sociaal-economische status en meer gezondheidsproblemen 
dan tweede generatie ouderen. Hier staat tegenover dat er aanwijzingen zijn dat de 
maatschappelijke positie van allochtone ouderen over de jaren heen langzaam verbe-
tert. Zo is er vanaf 1991 tot en met 2002 een lichte verbetering zichtbaar in het oplei-
dingsniveau en de arbeidsmarktpositie van de Turkse en de Marokkaanse ouderen 
(zie hoofdstuk 3). De belangrijkste factor die de zorglast van de allochtone ouderen 
in de toekomst zal bepalen is de relatieve toename van het aantal 75-plussers. Het 
aandeel 75-plussers onder de 55-plussers zal stijgen van 7,7% in 2003 naar 13,7% in 
2020. Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd en de omvang van de groep alloch-
tone ouderen zal ook het beroep op voorzieningen steeds meer toenemen. 

Op dit moment spelen er met name problemen bij de woonsituatie van de alloch-
tone ouderen, in de toekomst zullen hier problemen in de zorg bij komen. Als de 
ouderen meer gebreken gaan krijgen zal het aantal noodzakelijke verpleegkun-
dige handelingen toenemen. Deze handelingen zullen niet meer door de kinderen 
kunnen worden uitgevoerd, waardoor men steeds meer door de noodzaak gedwon-
gen een beroep zal moeten doen op de thuiszorg. Het is waarschijnlijk dat met 
het stijgen van de zorglast ook het beroep op de welzijnsvoorzieningen (zoals de 
dagopvang, maaltijdvoorzieningen) toeneemt, omdat de mantelzorgers het niet 
meer alleen bolwerken. Omdat de vraag van allochtone ouderen naar ouderenvoor-
zieningen en welzijnsvoorzieningen toe zal nemen, is het nodig om deze voorzienin-
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gen verder aan te passen. Toegankelijkheidsproblemen werden immers met name bij 
deze voorzieningen aangetroffen. De belangrijkste aandachtspunten zijn de bekend-
heid van ouderen met de voorzieningen, de (culturele) invulling van de voorzienin-
gen en de betaalbaarheid.

Verdere interculturalisatie van ouderenvoorzieningen en woonvoorzieningen 
zal als eerste aan de orde zijn in de grote steden. Hier vindt men immers de meeste 
allochtone ouderen. In Rotterdam bijvoorbeeld zullen de Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen in 2010 gezamenlijk 12,3% van de ouderenbe-
volking uitmaken; in de totale populatie is dit 2,6%. In feite doet het probleem zich 
nog meer geconcentreerd voor: binnen de grote steden in de wijken waar veel alloch-
tonen wonen. Het is dus juist de lokale overheid die veel aandacht moet besteden 
aan allochtone ouderen. Het aanbieden en aanbrengen van specifieke voorzieningen 
voor allochtone ouderen is in wijken met veel allochtonen doelmatig en effectief. De 
voorzieningen die het beste aan zouden sluiten bij de allochtone ouderen zelf zijn 
kleinschalige voorzieningen in de wijk. Deze voorzieningen zouden wat de Turkse, 
Marokkaanse en Molukse ouderen betreft specifiek moeten worden aangepast aan 
de eigen groep. Dit betekent dat er binnen de voorzieningen personeel is van de eigen 
etnische groep en dat medegebruikers ook leden van de eigen etnische groep zijn. 
Aangepaste voorzieningen binnen de eigen wijk zijn ook gemakkelijk voor de kinde-
ren, die hun ouders helpen.

Overigens roepen dergelijke specifiek aangepaste voorzieningen een ideologisch 
dilemma op. Realisatie van specifieke voorzieningen voor de eigen groep betekent 
dat men (nog meer) gericht raakt op de eigen groep en dat men met name contact 
heeft met andere allochtonen en de eigen taal spreekt en niet het Nederlands (dit 
laatste geldt met name voor de Turkse en Marokkaanse ouderen). Een dergelijk beeld 
staat haaks op de verdere integratie van de ouderen binnen de Nederlandse samen-
leving, indien dit als beleidsdoel wordt beschouwd.

10.8  Afsluitende opmerkingen

De allochtone ouderen komen er aan. Zo zou men het beste het beeld kunnen 
omschrijven dat de huidige studie oproept. Op dit moment is het beroep op zorg-
voorzieningen dat deze ouderen doen beperkt, door de geringe omvang van de groe-
pen, de leeftijdsopbouw en de grote hoeveelheid informele hulp die zij ontvangen. In 
de toekomst zal het gebruik van zorgvoorzieningen vrijwel zeker toenemen, simpel-
weg omdat de groep allochtone ouderen meer hoogbejaarden zal tellen. De (gezond-
heids- en welzijns)zorg kan niet anders dan op deze ontwikkelingen inspringen. Bij 
deze woorden kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt:
− Er zijn grote verschillen tussen de groepen allochtone ouderen.
− Er is ook sprake van een eigen verantwoordelijkheid van de allochtone ouderen.

‘De’ allochtone ouderen bestaat niet. Zo zijn er grote verschillen tussen de groepen 
wat betreft gezondheid. De Molukse ouderen zijn over het algemeen zeer gezond, 



221Samenvatting en slotbeschouwing

in sommige opzichten gezonder dan autochtone ouderen. Turkse en Marokkaanse 
ouderen springen er wat gezondheid betreft negatief uit: zij hebben veel chronische 
aandoeningen en hebben vaak ernstige beperkingen. Ook binnen de groepen zijn er 
gezondheidsverschillen, bijvoorbeeld naar geslacht en naar opleidingsniveau. Bele-
ving van ziekte en hulpzoekgedrag hebben een culturele achtergrond, die verschilt 
per groep. Bij de aanpassing van zorgvoorzieningen zal dan ook steeds moeten 
worden gezocht naar maatwerk.

Dit rapport is geschreven vanuit het perspectief van de allochtone oudere en 
vanuit een beginsel van gelijkheid. Hierbij is steeds als uitgangspunt genomen dat 
de voorzieningen aangepast moeten worden aan de oudere, omdat iedere Nederlan-
der in gelijke mate gebruik moet kunnen maken van de zorgvoorzieningen. Zonder 
dit uitgangspunt te laten varen mag de vraag gesteld worden of er geen appel kan 
worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de groepen allochtone oude-
ren. Zo kan het zeer nuttig zijn te investeren in initiatieven vanuit de eigen groep en 
in zelforganisaties. Deze initiatieven kunnen gericht zijn op het daadwerkelijk hulp 
verlenen aan de ouderen of op het ondersteunen van de mantelzorgers. Het verdient 
ook aanbeveling om te investeren in het overbrengen van kennis omtrent Neder-
landse voorzieningen en in mogelijkheden om het Nederlands beter te leren spreken. 

In de Rapportage ouderen 2004 (De Klerk 2004) wordt gewezen op het belang van 
inkomen als een determinant van zorggebruik. Kort gezegd komt het erop neer dat 
ouderen met een hoog inkomen een grotere keuze hebben aan zorgvoorzieningen 
dan ouderen met lage inkomens. Zo maken ouderen met een hoog inkomen vaker 
gebruik van particuliere zorg. Een oudere met een laag inkomen kan die echter niet 
betalen en is dan vaak aangewezen op de zorg die de thuiszorg levert. Ook bij de 
keuze van de woonvorm speelt het inkomen een belangrijke rol. Ouderen met een 
hoog inkomen komen terecht in een woning met zorg- of dienstverlening. Ouderen 
met een laag inkomen komen eerder in een verzorgingshuis terecht. 

Veel allochtone ouderen zullen met hun lage inkomen weinig keuze hebben in de 
voorzieningen die zij kunnen gebruiken. Deze voorzieningen (zoals de thuiszorg) 
moeten dan wel voor hen betaalbaar zijn en blijven. Ironisch genoeg zullen veel 
allochtone ouderen juist door hun lage inkomen (en bij het wegvallen van de steun 
van de kinderen) noodgedwongen terechtkomen bij de voorzieningen waar ze het 
minst van moeten hebben, zoals verzorgingshuizen.

 
Door de grote nadruk die in de huidige studie op gezondheid werd gelegd kan het 
beeld ontstaan van allochtone ouderen in het algemeen en van Turkse en Marokkaanse 
ouderen in het bijzonder als een ongelukkige, gebrekkige en ontheemde groep. Dat 
beeld is overtrokken. De meeste allochtone ouderen zijn al langer in Nederland dan ze 
ooit in het land van herkomst hebben gewoond. Ze hebben een bestaan in Nederland 
opgebouwd en hebben hier hun kinderen en hun contacten. De tevredenheid met het 
bestaan in Nederland is hoog en het verlangen om terug te keren is niet groot. De 
belangrijkste reden achter de wens om in Nederland te blijven wonen is de aanwezig-
heid van de kinderen alhier.
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Summary

Background
The central questions in this report are:
1 What is the health and welfare status of older members of ethnic minorities, what 

differences are there between different groups and what are the reasons for these 
differences?

2 How much use do older members of ethnic minorities make of public provisions, 
including health care provision, what differences are there between different 
groups and what are the reasons for these differences?

For the purposes of this report, the lower age limit for older persons was set at 55 years. 
The research population consisted of older persons from the four largest ethnic groups 
in the Netherlands: Turks, Moroccans, Surinamese and Antilleans. In addition, the 
Moluccan and indigenous elderly populations were also included in the study. Around 
300 members of each group were interviewed, divided into categories by sex and age  
(55-64 years and over 65). Respondents were interviewed at home and in their own  
language. The data on health and take-up of provisions are the result of self-reporting. 

Characteristics of the groups studied
In 2003 there were more than 115,000 older members of non-Western ethnic mino-
rities living in the Netherlands. Together they accounted for almost 3% of the total 
population of over-55s. Elderly Surinamese form the biggest group of older non-Wes-
tern ethnic minorities (32,614 in 2003), followed by Turks (26,164), Moroccans (22,953) 
and Antilleans (9,162). Moluccans are the smallest group, with an elderly population 
estimated at between 3,500 and 5,600. Older members of ethnic minorities are relati-
vely young, with few over-65s or over-75s; the Surinamese and Moluccan groups have 
the largest relative numbers of over-65s. The number of older Turkish and Moroccan 
men exceeds the number of older women from those countries, while among the 
Antilleans, Surinamese and Moluccan groups the reverse is the case. With the  
exception of older Moluccans, the majority of older immigrants live in the large 
cities.

Older Turks and Moroccans generally have a low income (67% of Turkish and 86% 
of Moroccan older persons have a low income, compared with 11% of the indigenous 
elderly). They are also poorly educated, and many older Turks and Moroccans  
(especially women) have a poor command of the Dutch language. Turkish and 
Moroccan households are generally large owing to the relatively large number of 
children living at home (among other things because the wife is younger than the 
husband). These older persons also often have children living in the neighbourhood. 
Older Turks and Moroccans have few contacts with the native Dutch population and 
often hold ‘traditional’ views.
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The financial position of older Surinamese and Antilleans is generally slightly better 
than that of elderly Turks and Moroccans: 31% of Surinamese and 42% of Antillean 
older persons have a low income. They also have a higher education level and gene-
rally have no problems with the Dutch language. Surinamese and Antillean older 
persons relatively often live alone and are less likely to have children living nearby. 
They have relatively frequent contacts with indigenous older persons, and their views 
are less traditional.

Moluccans are the immigrant population with the lowest incidence of low income 
(22%). The education level of this group is relatively high. Moluccan older persons 
have relatively large families, and their other social contacts are strongly focused on 
their local community. 

The greater part of the older ethnic minority population are satisfied with their 
lives in the Netherlands. The vast majority would like to spend their old age in their 
country of origin. Many of them have lived in the Netherlands for longer than they 
ever lived in their country of origin, and their children and grandchildren are in the 
Netherlands. 25% of Antilleans and 30% of older Moluccans would like to return 
permanently to their country of origin, the highest percentages of all ethnic minori-
ties. More than half these older persons see no possibility of doing so, however. Two-
thirds of Turkish elderly persons would like to commute between the Netherlands and 
their country of origin, and a tenth of this group are already doing so. The reason for 
this commuting is that these persons have family both in the Netherlands and their 
country of origin.

Health 
The number of reported chronic disorders is higher among elderly Turks (3.4), 
Moroccans (2.8) and Surinamese (2.3) than among Antillean (1.6), Moluccan (1.5) 
and indigenous (1.7) older persons. The percentage of persons with severe physical  
limitations shows a similar pattern: 46%, 57% and 25% among elderly Turks, 
Moroccans and Surinamese, respectively, and 12%, 11% and 15%, respectively, 
among Antillean, Moluccan and indigenous older persons. Not surprisingly, the 
perceived health of Turkish, Moroccan and Surinamese older persons is worse than 
that of the other elderly groups. 

Turkish, Moroccan and Surinamese older persons are in poorer health than the 
elderly Antillean, Moluccan and indigenous populations. However, a statement such 
as ‘the health of the older immigrant is poor’ would be an oversimplification. In the 
first place, Antillean and Moluccan older people are not in poor health. In addition 
immigrant older persons, including Turks, Moroccans and Surinamese, are not less 
healthy than indigenous older persons in every respect. For example, many older 
immigrants (including Turks and Moroccans) report less often than indigenous older 
persons that they are being treated for cancer. In addition, it is striking that older 
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Moluccans generally report fewer chronic disorders and physical limitations than 
indigenous elderly persons.

 
Age and sex prove to be key determinants of health: men generally enjoy better 
health than women, and health problems increase with age. Education level is 
also an important factor in the incidence of health problems; people with a higher 
education have fewer chronic disorders, better psychological well-being and fewer 
physical limitations. The various indicators for health are found to correlate closely. 
For example, older persons with several chronic disorders often have physical limita-
tions, a poorer psychological well-being and poorer perceived health. 

If allowance is made for the influence of these determinants, the health differences 
between ethnic groups reduce, but do not disappear altogether. Turks, Moroccans 
and Surinamese elderly persons, for example, report more chronic disorders than 
indigenous older persons, while Moluccans report fewer. The causes of these remai-
ning differences must be sought in factors that were not included in the study. The 
most important of these are lifestyle factors. 

A notable determinant of specific chronic disorders is socio-cultural integration. 
Older persons with a low degree of socio-cultural integration report more diabetes 
and heart diseases than their counterparts who are more socio-culturally integra-
ted. On the other hand, older persons with a low degree of socio-cultural integra-
tion suffer from cancer less frequently. One explanation for this may be that older 
members of ethnic minorities with a high degree of socio-cultural integration often 
assume aspects of the lifestyle of indigenous older persons, some of which (in the 
case of diabetes and heart diseases) do foster good health while others (in the case 
of cancer) do not. The increased risk of heart diseases and diabetes may also be a 
consequence of ‘socio-cultural stress’ caused by the fact that people feel out of place 
in the host society. 

Medical provisions
If no adjustment is made for the poorer perceived health and the incidence of chronic 
disorders, the differences in the take-up of medical provision is marked, with 80%  
of Turkish and 81% of Surinamese older persons taking prescription medicines  
compared with 68% of the indigenous elderly. Turkish, Moroccan, Surinamese and 
Antillean older persons visit their gp more often than Moluccan and indigenous older 
persons; among older Turks, for example, 72% have visited their gp in the last two 
months, compared with 48% of their indigenous peers. Older Surinamese persons visit 
a medical specialist more often than indigenous older persons (45% and 37%, respec-
tively, have visited a medical specialist in the last two months). Turkish elderly persons 
are admitted to hospital more often than the indigenous elderly (20% versus 15%). 
After correction for the determinants of take-up, however, these differences reduce, 
disappear or reverse to a lower take-up rate than indigenous older persons.
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The take-up of medical provisions is determined mainly by perceived health and 
reported chronic disorders. This applies for the use of medicines, visits to the gp, 
visits to a medical specialist, hospital and physiotherapist. The poorer the perceived 
health and the greater the number of chronic disorders, the higher the take-up of 
medical provisions. Yet there are also indications that in some respects take-up of 
medical provisions is culturally determined. Older persons with a lower degree of 
social and cultural integration use more prescription medicines, visit the gp more 
often and visit the dentist less frequently than older persons who are more socio- 
culturally integrated. The correlation between socio-cultural integration and the 
take-up of these medical provisions may be related to the perception of health by 
these persons. 

All in all, there are few indications of underuse of medical provisions by non- 
indigenous older people. One possible exception is the fact that older Turkish and 
Moroccan persons visit physiotherapists relatively little. It should be noted that the 
take-up of some provisions (alternative medicine, mental health care) is so low that 
it is difficult to establish differences in take-up in a statistically reliable manner.

 
The lack of indications of underuse does not mean that there are no problems in 
accessing medical care. There are for example indications of problems with respect 
to visiting the gp, and these may also apply for other medical provisions. Although 
Turkish and Moroccan older people are satisfied with their gp as such, they are 
demonstrably less satisfied than the other groups of non-indigenous older per-
sons. Their main problem is that they are unable to arrange appointments at short 
notice and that they often have difficulty understanding their gp. Many Turkish and 
Moroccan older people then require language assistance (61% of Turks and 53% of 
Moroccans) when visiting their doctor. This assistance is almost never provided by 
professionals, but almost always by people such as the partner or children. Language 
assistance is mainly needed by older Turkish and Moroccan women (who speak  
virtually no Dutch). 

Home care
The take-up of home care services by both indigenous and non-indigenous older 
persons is determined mainly by the severity of their physical limitations. However, 
non-indigenous older persons make less use of home care services than their indi-
genous peers, even when allowance is made for differences in physical limitations 
and other indicators of health (the exception are Surinamese older persons, who use 
home care services just as often as the indigenous elderly). Only 1% of Moroccan, 7% 
of Turkish, 8% of Antillean and 8% of Moluccan older persons use home care services, 
compared with 17% of the older Surinamese population and 16% of indigenous older 
persons.
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A major reason for the low take-up of home care services is that non-indigenous 
older persons receive more informal help. This has to do among other things with 
their different opinions on care, with a preference for help given by children rather 
than by home care professionals. In addition some older ethnic minority groups can 
call on a larger ‘pool’ of informal carers, such as parents and children.

There are indications that some groups of non-indigenous older persons have dif-
ficulty accessing home care services. In particular older Turkish people are often not 
aware of the existence of these services. This finding is all the more striking given 
that no fewer than 45% of Turkish older persons with severe limitations receive no 
help whatsoever, either formal or informal. Another factor in the low take-up of 
home care appears to be that many non-indigenous older persons have difficulty in 
applying for the service. A section of the Turkish and Moroccan older population 
expect language problems, and a small proportion of Turkish, Moroccan, Surinamese 
and Moluccan older persons consider the service too expensive.

There are indications that the take-up of home care will increase in the future. Older 
persons who need more help than they are currently receiving turn mainly to home care. 

Housing
Turkish and Moroccan older persons relatively often live in homes with stairs, 
especially external stairs (only 16% of Turkish and Moroccan people aged over 55 
have a home without stairs, compared with 37% of their indigenous peers; 52% live 
in a home that can be accessed without an external staircase, compared with 83% of 
the indigenous older population). Surinamese and Antillean older persons occupy 
an intermediate position. The fact that so many older Turks and Moroccans live in 
a home that is potentially unsuitable is striking, as they relatively frequently have 
mobility problems. It is therefore not surprising that these older persons relatively 
frequently consider their home unsuitable.

Older Turks, Antilleans and Moluccans are virtually absent from the population of 
residential care homes; older Moroccans are completely absent. Only elderly  
Surinamese live in a residential home roughly as often as indigenous older persons. 
The fact that so few older Turks and Moroccans live in residential care is due partly 
to the fact that they are still relatively young, often live with a partner and can call on 
children to provide care. There are however other reasons why these older persons 
do not wish to go into residential care. The attitude of Turkish and Moroccan older 
persons to residential care is flatly negative; this may be because they have often 
never been in a Dutch residential care home. Also, Turkish, Moroccan and Moluc-
can older persons set specific conditions for a residential home, which derive from 
their own cultural background. These include having staff and fellow residents who 
belong to their own ethnic group, an appropriate diet and the opportunity to practise 
their own religion. 
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Welfare provisions
The take-up of welfare provisions by non-indigenous older persons is generally not 
great, with the exception of take-up of special transport services by Surinamese 
older persons. The demand for facilities such as meals on wheels, based on the  
premise that children or partners will provide help when needed. Yet this conclusion 
is too easily drawn, because there are other factors which also play a role in the non-
take-up, such as unfamiliarity with the available provisions or a disjunction between 
the provisions and the potential recipient’s cultural background. 

An important exception to the minimal use of welfare provisions is the take-up of 
general social work services. Non-indigenous older persons make more use of this 
service than their indigenous counterparts. It may be that they encounter more  
problems that require the input of a general social worker, for example difficulties in 
dealing with official bodies or applying for benefit. 

Vulnerable older persons and informal help
Vulnerability arises when a person is exposed to greater burden than their ability 
to bear with it. ‘Burden’ is defined here as people’s difficulty in looking after them-
selves. According to a ‘median definition’ of ‘self-efficacy’ (persons with moderate 
or severe physical limitations or psychological problems), Turks (45%), Moroccans 
(50%) and Surinamese (24%) are the main groups suffering from such limitations.

 
People’s ability to bear with this burden depends on their access to resources such as 
sufficient income and a social network. There are more older persons on low  
incomes among the non-indigenous population than among indigenous older persons, 
and especially in the Turkish, Moroccan and Antillean populations. Single persons 
can be regarded as vulnerable because they have no partner to support them. In 
addition to a partner, children living nearby can also provide help; among Antillean, 
Surinamese and indigenous older persons, however, there are relatively high numbers 
of persons living alone who often have no children living nearby.

If people’s difficulty in looking after themselves is set against their access to resources 
to help them bear, Turkish and Moroccan older persons are found not to form an  
especially vulnerable group, because they have so many children living nearby and 
because few of them live alone (though they do relatively often have limitations and a 
low income). The most vulnerable older persons are found in the Surinamese group: 
they often live alone, have a low income and relatively often have physical or psycholo-
gical limitations. Yet according to the definitions applied here, the group of vulnerable 
Surinamese older persons is not large, accounting for 5% of the total population.

The above analysis illustrates the great importance for Turkish and Moroccan older 
persons of informal help from their own social network. As well as partners, child-
ren provide the majority of informal help for non-indigenous older persons with 
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limitations. This help is given on a large scale and in a variety of areas, including 
help in the household, help with personal support and personal care, help with  
language when visiting the doctor and help in dealing with official bodies or offi-
cial letters. If this help were to disappear these older persons, in view of their low 
income, would almost without exception fall into the group of vulnerable older  
persons. The support provided by the social network is especially necessary if people 
do not have a good command of Dutch, as is the case particularly for many older 
Turkish and Moroccan women.

 
The increase in the average age and size of the non-indigenous elderly population 
means the demands placed on provisions will also steadily increase. Further  
interculturalisation of provisions for the elderly and housing provision will first  
be needed in the large cities, which is where the majority of non indigenous older 
persons are found. 
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Bijlage A  Onderzoeksverantwoording

A.1  Dataverzameling

In het onderzoek Gezondheid en Welzijn Allochtone Ouderen (gwao) werden gege-
vens verzameld onder oudere (55+) eerstegeneratie (geboorteland is niet Nederland) 
Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers. Daarnaast zijn er 
gegevens verzameld onder een controlegroep autochtone 55-plussers.1 

De gegevens over de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autoch-
tone ouderen werden verzameld door onderzoeksbureau Veldkamp, de gegevens over 
de Molukse ouderen werden verzameld door het Instituut voor Sociologisch-Econo-
misch Onderzoek (iseo) (zie Polders en Veenman 2004). 

Het veldwerk van het onderzoek onder de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse 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 BI.1 geeft het aantal 
gerealiseerde respondenten per gemeente.

Tabel A.1  Respondenten naar gemeente

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

Almere 0 0 7 14 13

Amsterdam 79 132 125 83 74

Bergen op Zoom 7 11 0 0 11

Delft 12 0 0 8 10

Den Haag 32 20 71 50 57

Dordrecht 11 18 17 27 15

Eindhoven 18 7 12 31 30

Enschede 21 6 10 7 14

Rotterdam 89 45 52 68 54

Tiel 10

Utrecht 28 45 14 12 26

totaal 307 284 308 300 304

Bron: SCP (GWAO’03)

Het onderzoek vond bij de respondent thuis plaats door middel van het mondeling 
afnemen van een standaardvragenlijst. Bij de Turkse en Marokkaanse respondenten 
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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 tot 2,0 uur. 

Wegens het ontbreken van een steekproefkader voor de groep Molukse ouderen 
vond selectie van respondenten plaats door middel van snowball sampling, waarbij via 
de netwerken van de respondenten wordt doorgezocht naar volgende respondenten 
door middel van het inschakelen van contactpersonen. Interviewers waren Moluk-
kers die de Maleise taal beheersten. De vragenlijst voor de Molukse ouderen week op 
details af van de vragenlijst voor de overige groepen.2

Toezicht op de realisering van de steekproefaantallen vond plaats door middel 
een quotasteekproef. Dit betekent dat op basis van reeds verzamelde interviews gerichte 
instructie plaatsvond voor de kenmerken van de te benaderen respondenten voor 
vervolginterviews. Er werd gestreefd naar een goede spreiding naar huisvesting-
situatie.3 Voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording met betrekking tot de 
Molukse ouderen wordt verwezen naar Polders en Veenman (2004). 

A.2 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 
A.2 geeft een overzicht van de non-respons bij de verschillende groepen.

Bijlage A  Onderzoeksverantwoording
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Tabel A.2  Non-respons naar etnische groep (absoluut aantal benaderde respondenten,  

non-respons, gecorrigeerde non-respons en respons in procenten)

Turken
Marok-
kanen

Surina-
mers

Antillia-
nen

autoch-
tonen 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-responsa (%) 60 36 53 49 55 52

gecorrigeerde respons (%) 40 64 47 51 45 48

a  Non-respons uitgedrukt ten opzichte van het aantal benaderde respondenten minus de respondenten met een  
 onjuist adres. 
 
Bron: SCP (GWAO’03)

Voor de respons mag uitgegaan worden van de gecorrigeerde maat: 48% over alle 
groepen heen. Deze respons is vergelijkbaar met die vanhet laatste onderzoek Soci-
ale 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 Marokkaanse interviewers hebben 
een slechte administratie bijgehouden.

A.3 Weging en representativiteit

Volgens de opzet van het onderzoek zouden er binnen iedere combinatie van geslacht 
(man, vrouw) en leeftijd (55-64 jaar; ≥ 65 jaar) 75 respondenten verzameld worden. 
De uiteindelijke verdeling van respondenten over etnische groep, geslacht en leeftijd 
is te vinden in tabel A.3.

Bijlage A  Onderzoeksverantwoording
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Tabel A.3  Aantal respondenten naar leeftijd, geslacht en etnische groep

Turken Marokkanen
Surina-
mers Antillianen

Moluk-
kers autochtonen

man, 55-64 jaar 81 60 68 71 76 72

man, ≥ 65 jaar 77 77 83 75 81 81

vrouw, 55-64 jaar 72 73 78 80 64 71

vrouw, ≥ 65 jaar 74 68 76 74 83 79

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

Bron: SCP (GWAO’03)

Het onderzoek is gestratificeerd naar leeftijd (55-64 jaar; ≥ 65 jaar) en geslacht (man, 
vrouw) en etnische groep (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Moluk-
kers en autochtonen). Om te corrigeren voor de selectieve trekking van responden-
ten, 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 respondenten vergelijkbaar zal zijn met de verdeling in de populatie. De verschil-
lende etnische groepen zullen niet ten opzichte van elkaar gewogen worden. In de 
populatie zijn bijvoorbeeld meer Surinaamse 55-plussers dan Antilliaanse 55-plus-
sers, in de steekproef worden beide groepen vertegenwoordigd door ongeveer 300 
respondenten. 

Verder is het onderzoek onder de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse 
en autochtone ouderen uitgevoerd binnen elf specifieke gemeenten (zie tabel A.1). 
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 verschillende 
groepen is alleen mogelijk wanneer die werkelijke verdeling bekend is. Dat is geen 
probleem voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 
respondenten. De etnische achtergrond is immers een gegeven binnen de gba. Het is 
echter wel een probleem voor de groep Molukkers, waarvoor geen directe demografi-
sche gegevens voorhanden zijn, maar alleen schattingen. Aan de representativiteit van 
de Molukse respondenten zal in deze bijlage apart aandacht worden besteed.

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone respondenten
Tabel A.4 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 jaar 
gehanteerd wordt, maar ook wanneer iets verfijnder wordt gekeken. Om deze reden 
wordt er in de weegfactor gewogen naar vier leeftijdsgroepen en niet naar twee. 
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Tabel A.4  Verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische groep in de populatiea en in de steek-
proef (verticaal gepercenteerd)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

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

M 55-59 jr 18 11 22 8 17 14 21 12 13 13
60-64 jr 23 16 24 14 11 9 10 11 9 11
65-69 jr 11 13 14 19 7 13 5 11 8 7

≥ 70 jr 4 13 6 9 8 14 5 14 16 20
V 55-59 jr 17 11 11 11 18 16 25 14 13 14

60-64 jr 14 13 13 15 13 10 14 12 9 9
65-69 jr 7 14 7 18 9 11 9 11 8 6
≥ 70 jr 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)

a  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.  
M = man, V = vrouw, pop. = populatie, steekp. = steekproef. 
 
Bron: CBS (StatLine); SCP (GWAO’03)

In tabel A.5 zijn de ongewogen en  de gewogen aantallen respondenten te vinden 
voor de verschillende groepen.

Tabel A.5  Verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische groep, gewogen en ongewogen (in  

absolute aantallen)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

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

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

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

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

≥ 70 jr 38 13 24 17 43 26 41 14 60 47

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

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

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

≥ 70 jr 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’03)

De uiteindelijke weegfactor heeft een gemiddelde van 1, een minimum van 0,33, een 
maximum van 2,91 en een standaarddeviatie (sd) van 0,46.
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De Molukkers
Zoals eerder aangegeven zijn er geen directe betrouwbare demografische gegevens 
over de groep Molukse ouderen van de eerste generatie. Het Nederlands Interdisci-
plinair Demografisch Instituut (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 Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) maakte in 
2001 een schatting van het aantal eerstegeneratie-Molukkers in Nederland in 2001, 
gebaseerd op gba-gegevens (Steenhof en Harmsen 2001). De verdeling uit 2003 
is onbekend, hoewel deze waarschijnlijk sterk zal lijken op de verdeling uit 2001. 
Omdat niet voldoende duidelijk is in hoeverre de steekproefaantallen daadwerkelijk 
afwijken van de populatieaantallen, zullen de gegevens van de Molukse groep niet 
gewogen worden: zij krijgen in het databestand een weegfactor van 1.
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Bijlage B  Verwerking en codering van open vragen

Voor verschillende onderwerpen met betrekking tot de leefsituatie van allochtone 
ouderen bleek het niet wenselijk om de antwoordmogelijkheden van de responden-
ten van tevoren al te beperken. Over deze onderwerpen werden open vragen gesteld. 
De interviewer stelde de vraag en noteerde zo nauwkeurig mogelijk het antwoord van 
de respondent. Interviewers hadden ook de opdracht niet tevreden te zijn met ‘mak-
kelijke’ antwoorden van de respondent (zoals ‘dat weet ik niet’), maar door te vragen. 

De antwoorden op de open vragen werden ingevoerd en achteraf ingedeeld in 
diverse categorieën.

Voor de vragen naar opleiding en beroep geldt dat zij achteraf ingedeeld zijn in reeds 
bestaande, standaard antwoordcategorieën. Voor de overige vragen geldt dat de catego-
rieën zijn samengesteld op basis van de antwoorden zelf. Voor het opzetten en uitwerken 
van het categorieënsysteem werd gebruikgemaakt van een proefbestand bestaande uit 
600 respondenten. De codeersystemen die op basis van het proefbestand werden samen-
gesteld werden vervolgens toegepast op het hoofdbestand van het onderzoek. 

De volgende open vragen werden in het onderzoek gesteld:
− Wat is het hoogste diploma dat u buiten Nederland hebt gehaald? (aan personen 

die buiten Nederland een opleiding hebben gevolgd)
− Wat voor soort werk doet u op dit moment, welke functie hebt u? (aan personen 

die aangaven op het moment van het onderzoek betaald werk te doen)
− Wat voor soort werk deed u bij uw laatste baan in Nederland, wat voor soort func-

tie had u? (aan personen die op het moment van onderzoek geen betaalde baan 
hadden, maar wel in het verleden in Nederland hebben gewerkt).

− Waarom wilt u voorgoed teruggaan naar Turkije/Marokko/Suriname/de Antillen/
de Molukken? (aan personen die aangaven voorgoed te willen terugkeren naar het 
land van herkomst)

− Waarom wilt u niet helemaal terugkeren naar Turkije/Marokko/Suriname/de 
Antillen, maar voor een deel van het jaar? (aan personen die aangaven een deel van 
het jaar in Nederland en een deel van het jaar in het land van herkomst te willen 
wonen; deze mogelijkheid is niet aangegeven bij de Molukkers)

− Waarom wilt u voorgoed in Nederland blijven wonen? (aan personen die aangaven 
in Nederland te willen blijven wonen in de toekomst)

− Aan welke voorwaarden zou een verzorgingshuis in Nederland moeten voldoen om daar 
te kunnen wonen? Kunt u aangeven wat u belangrijk vindt? (is aan iedereen gesteld)

− Aan welke voorzieningen denkt u in de toekomst behoefte te hebben? U kunt hier-
bij denken aan voorzieningen met betrekking tot de gezondheidszorg, vrije tijd en 
huisvesting. (is aan iedereen gesteld)

Naast deze algemene open vragen was er bij verschillende vragen de antwoordmo-
gelijkheid ‘anders’ aangeven, waarbij de enquêteur het antwoord van de respondent 
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op kon schrijven indien dit antwoord niet paste bij de aangegeven en voorgestructu-
reerde antwoordcategorieën. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is:
Wat is de belangrijkste reden van uw komst naar Nederland?
− werk;
− studie;
− sociale zekerheid;
− politieke situatie in land van herkomst;
− gezinshereniging met echtgeno(o)t(e);
− gezinshereniging met ouders;
− huwelijk, gezinsvorming;
− met ouders meegekomen;
− anders, namelijk:

De antwoorden die bij de categorie ‘anders’ werden aangeven zijn gehercodeerd en 
waar mogelijk ondergebracht in bestaande antwoordcategorieën. Indien dit voor een 
substantieel aandeel van de antwoorden niet mogelijk was, werden er antwoordcate-
gorieën toegevoegd. In het voorbeeld van de bovenstaande vraag werd de antwoord-
categorie ‘hereniging met andere familie’ toegevoegd.’
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C.1 Taalvaardigheid Nederlands

Over de taalvaardigheid in het Nederlands werden de volgende vragen gesteld (niet 
aan autochtone Nederlanders, Surinamers of Antillianen):
− Als iemand in het Nederlands tegen u praat, kunt u dat dan goed volgen? (ja, vaak/

altijd; ja, soms; nee, nooit).
− Hebt u wel eens moeite om Nederlands te spreken (ja, vaak moeite/spreekt geen 

Nederlands; ja, soms; nee, nooit moeite).
− Hebt u bij het lezen van Nederlandse kranten, brieven of folders wel eens moeite 

om de Nederlandse taal te begrijpen? (ja, vaak moeite; ja, soms; nee, nooit 
moeite).

Met het programma Homals is onderzocht of de genoemde vragen zodanig samen-
hangen dat de scores op deze vragen zijn onder te brengen in een samenvattende 
schaal die aangeeft in hoeverre de Nederlandse taal wordt beheerst en gebruikt (zie 
Dagevos 2001a en Dagevos en Schellingerhout 2003, voor soortgelijke analyses). 
Dit blijkt het geval te zijn. De eigenwaarde (op de eerste dimensie) is 0,79 (voor de 
tweede 0,63), de discriminatiewaarden van de afzonderlijke variabelen zijn respectie-
velijk 0,71, 0,84 en 0,81 (voor de eerste dimensie) en 0,54, 0,75 en 0,59 (voor de tweede 
dimensie).

De somscores van de antwoorden op de bovengenoemde vragen zijn gebruikt 
om een schaal te maken die loopt van 1 tot 3, waarbij 1 staat voor een gebrekkige 
beheersing van de Nederlandse taal en 3 voor een goede. De betrouwbaarheid van 
deze schaal is 0,84. De correlatie tussen de objectscore op de eerste dimensie uit de 
Homals-analyse (die meestal wordt gebruikt als schaalwaarde) en de somscore was 
0,95.

C.2 Modernisering

In het allochtone ouderen-onderzoek zijn ook vragen opgenomen die betrekking 
hebben op het proces van modernisering. Enkele van deze vragen zijn ook in andere 
onderzoeken gesteld (Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen 2002, 
spva’02, zie Dagevos en Schellingerhout 2003), enkele vragen die meer specifiek 
betrekking hadden op de situatie van allochtone ouderen zijn nieuw. 

Een eerste analyse 
In eerdere onderzoeken waarin modernisering werd onderzocht bleek het mogelijk 
om een aantal dimensies van modernisering te onderscheiden. Welke dat precies zijn 
verschilt per onderzoek. Dagevos en Schellingerhout (2003) onderscheidden bijvoor-
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beeld op basis van 46 items in het spva’02 vier subdimensies van modernisering: 
familiezin, autonomie van kinderen, man-vrouwrollen, religieus liberalisme). Het 
aantal vragen over modernisering was dit keer echter veel kleiner, bovendien waren 
er enkele nieuwe vragen toegevoegd. Deze nieuwe vragen hebben met name betrek-
king op de zorgplicht van jongeren naar ouderen toe.

Voor de analyse van de items werd zo veel mogelijk de procedure gevolgd die 
gebruikt is bij het spva’98 (Martens en Weijers 2000) en het spva’02 (Dagevos en 
Schelllingerhout 2003). Voor de analyse komen dertien stellingen en vier vragen in 
aanmerking. De stellingen hadden als mogelijke antwoordcategorieën ‘mee eens’, 
‘gedeeltelijk mee eens/gedeeltelijk niet mee eens’ en ‘niet mee eens’.4 Bij de vragen 
(uitvoering van typische man-vrouwtaken) moest gekozen worden tussen ‘vooral 
vader’, ‘vooral moeder’ of ‘beiden evenveel’. Al deze stellingen en vragen zijn tot één 
schaal gebracht waarbij categorie 1 steeds het minst gemoderniseerde antwoord 
bevatte en de hoogste categorie, 3, het meest gemoderniseerde. 

Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke dimensies van modernisering in 
het huidige onderzoek is er eerst een principale componentenanalyse uitgevoerd met 
bovengenoemde zeventien items (dertien stellingen + vier vragen). De gevonden oplos-
sing werd vervolgens geroteerd om de gevonden dimensies beter te kunnen interpre-
teren. Er kwamen drie subdimensies uit de analyse naar voren, waarbij drie items niet 
konden worden ingedeeld.5 Tabel C.1 geeft een overzicht van de verdeling van de items 
over de drie gevonden dimensies van modernisering, alsmede van de factorladingen en 
het percentage verklaarde variantie van een factor. (N.B.: factorladingen en verklaarde 
varianties zijn gebaseerd op analyses op de individuele dimensies.)
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Tabel C.1  Factorladingen en verklaarde variantie voor de drie subdimensies van moderne  

opvattingen

factor-
lading

verklaarde 
variantie (%)

dimensie/item

traditionele zorgopvattingen 52

kinderen horen hun ouders te verzorgen, als die op leeftijd zijn 0,78

als je zorgen hebt, kun je die alleen met je familie bespreken 0,57

het is een schande als je familie niet voor je kan zorgen, zodat je een beroep op 
voorzieningen moet doen 0,77

professionele hulpverleners kunnen je nooit zo goed helpen als je kinderen dat 
doen 0,63

kinderen moeten hun ouders in huis nemen als zij niet langer zelfstandig kunnen 
wonen 0,82

man-vrouwrollen 60

wie moet er eten koken? (man, vrouw, beiden) 0,77

wie moet er geld verdienen? (man, vrouw, beiden) 0,80

de vrouw kan het beste de verantwoordelijkheid voor het huishouden hebben 0,74

de man kan het beste de verantwoordelijkheid voor het geld hebben 0,80

traditionele familiewaarden 44

een vrouw moet stoppen met werken als ze kinderen krijgt 0,56

de beste gezinsvorm is nog altijd: twee getrouwde ouders met hun kinderen 0,65

kinderen kunnen het beste thuis blijven wonen tot zij gaan trouwen 0,78

je moet je ouders altijd respecteren, ook wanneer ze dit door hun gedrag of 
houding niet verdienen 0,65

Bron: SCP (GWAO’03)

De uiteindelijke schalen zijn geconstrueerd op basis van somscores. Tabel C.2 geeft 
de correlatie tussen de factorscores en de somscores, alsmede de betrouwbaarheid 
van de verschillende schalen.

Tabel C.2  Betrouwbaarheid van de verschillende schalen van modernisering en correlaties 
tussen somscore en factorscore

traditionele  
zorgopvattingen

man-vrouwrollen traditionele familie-
waarden

alfa voor de items 0,77 0,75 0,67

correlatie tussen factorscore  
en somscore items 0,99 0,99 0,99

Bron: SCP (GWAO’03)
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Een principale componentenanalyse op de drie verschillende dimensies (de somsco-
res) laat één onderliggende factor van modernisering zien die 63% van de variantie 
verklaart. De uiteindelijke algemene maat van modernisering is samengesteld op 
basis van somscores. De correlatie tussen de somscore en de factorlading bedraagt 
0,99. De betrouwbaarheid van de schaal is 0,68.

C.3 Sociaal-culturele integratie

Dagevos en Schellingerhout (2003) construeerden een schaal voor sociaal-culturele 
integratie op basis van sociale afstand (informele sociale contacten met autochtone 
Nederlanders en de houding ten opzichte van dergelijke contacten), culturele afstand 
(modernisering), beheersing en gebruik van de Nederlandse taal, en identificatie 
met de eigen groep. Beheersing en gebruik van de Nederlandse taal en identificatie 
met de eigen groep kunnen in het huidige onderzoek niet worden gebruikt voor een 
algemene maat van sociaal-culturele integratie. De vragen met betrekking tot de 
beheersing en gebruik van de Nederlandse taal zijn niet gesteld aan Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone ouderen. De vragen met betrekking tot identificatie met 
de eigen groep zijn niet gesteld aan autochtonen en vertoonden weinig spreiding. 
Blijven over informele sociale contacten en culturele afstand.
Wat betreft de informele sociale contacten is in het onderzoek gevraagd: 
− Hoe vaak heeft u contact met autochtone Nederlandse vrienden of kennissen? 

(antwoordmogelijkheden: iedere dag, minstens één keer per week, minstens één 
keer per maand, één of enkele keren per jaar, minder dan één keer per jaar, heb ik 
niet.)

De culturele afstand wordt geoperationaliseerd met behulp van de modeniserings-
schaal die zojuist is besproken. Ten opzichte van Dagevos en Schellingerhout (2003) 
ontbreekt een schaal voor religieus liberalisme of secularisering. Om dit aspect 
toch mee te kunnen nemen in de huidige maat voor sociaal-culturele integratie, zal 
gebruik worden gemaakt van de vraag naar de frequentie van het bezoek aan gods-
dienstige bijeenkomsten (antwoordmogelijkheden: iedere dag, minstens één keer 
per week, minstens één keer per maand, één of enkele keren per jaar, (vrijwel) nooit. 
Deze vraag was onderdeel van de culturele afstandmaat in Dagevos en Schellinger-
hout (2003). 

Een principale componentenanalyse op de mate van informele contacten met 
autochtone Nederlanders, modernisering en het bezoek aan godsdienstige bijeen-
komsten laat één onderliggende factor zien die 55% van de variantie verklaart, met 
factorladingen van respectievelijk 0,76, 0,67 en 0,78. De uiteindelijke algemene maat 
van sociaal-culturele integratie is samengesteld op basis van somscores en loopt van 
1 (= een lage mate van sociaal-culturele integratie) tot 3 ( = een hoge mate van sociaal-
culturele integratie). De correlatie tussen deze somscore en de factor uit de prin-
cipale componentenanalyse bedraagt 0,98. De betrouwbaarheid van de schaal is 0,61.
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C.4 Opvattingen over ouder worden

In het onderzoek is een poging gedaan om de opvattingen van autochtone en alloch-
tone ouderen over ouder worden te meten met behulp van de volgende stellingen:
− Ik voel me een oude man/vrouw.
− Als je 55 jaar bent, dan ben je oud.
− Als je tot je 50e gewerkt hebt, dan is dat lang genoeg.

Antwoordmogelijkheden bij al deze stellingen waren: mee eens, gedeeltelijk mee 
eens/gedeeltelijk niet mee eens, mee oneens.

De principale componentenanalyse toonde aan dat er een factor aan de items ten 
grondslag ligt die 63% van de variantie verklaart. De factorlading voor de items was 
respectievelijk 0,83, 0,87 en 0,65. De betrouwbaarheid van de schaal is 0,69. De uit-
eindelijke schaal is geconstrueerd op basis van somscores. De correlatie tussen deze 
somscore en de factorlading was 0,99.

C.5 Tevredenheid met het bestaan in Nederland

Over de tevredenheid met het bestaan in Nederland werden de volgende vier vragen 
gesteld (niet aan autochtone Nederlanders):
− Voelt u zich op dit moment thuis in Nederland? (ja; soms niet en soms wel; nee)
− Voelt u zich de laatste tijd wel eens door Nederlanders gediscrimineerd? (ja; soms 

niet en soms wel; nee)
− Maakt u zich vaak zorgen over de toekomst van uw kinderen in Nederland (ja, 

vaak; soms; nee, zelden of nooit).
− Maakt u zich vaak zorgen over de manier waarop in Nederland tegen Marokkanen 

wordt aangekeken? (ja, vaak; soms; nee, zelden of nooit).

Deze vier vragen werden geanalyseerd door middel van een principale componenten-
analyse. Deze analyse toonde aan dat er een onderliggende factor aan de items ten 
grondslag ligt, die 51% van de variantie van de items verklaart. De factorladingen 
voor de items waren respectievelijk 0,55, 0,70, 0,75 en 0,82.

Op basis van de somscore van de antwoorden op de vier genoemde items werd 
een schaal geconstrueerd die loopt van 1 tot 3, waarbij een hogere waarde staat voor 
een grotere tevredenheid met het bestaan in Nederland. De betrouwbaarheid van 
deze schaal is 0,67. De correlatie tussen de somscore en de factorladingen was 0,99 
(product-momentcorrelatie).
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Noten

1  In het onderzoek: een 55-plusser die in Nederland woont met Nederland als geboorte-
land.

2  De volgende vragen en vragenblokken waren verschillend: 
– Reden van komst naar Nederland: er werden maar twee redenen gegeven:

 – kind of partner van knil-militair;
 – anders.
 – Antwoordmogelijkheid dat men een deel van het jaar in Indonesië wil wonen  

   ontbreekt.
 De volgende vragen werden niet gesteld:
 – Hoeveelheid geld/goederen stuurt u naar de Molukken?
 – Hebt u familie wonen op de Molukken?
 – Bent u in 2002 voor een aaneengesloten periode van drie maanden op de Molukken  

   geweest?
 – Van wie zou u hulp kunnen krijgen bij het voorkomen van financiële problemen?
 – Hoe is uw mentale gezondheid?
 – Wat is uw houding tegenover verzorgingshuizen?
 – Hoe vaak bezoekt u een koffiehuis of café?
 Ten slotte is er voor de Molukkers een extra vraag toegevoegd over de woonplaats in 

verband met Molukse wijken.
3  Daarbij is een onderscheid gemaakt naar:
 – respondenten binnen een Molukse woonwijk en respondenten die verspreid wonen 

in een gemeente met een Molukse woonwijk (Appingedam, Assen, Barneveld, 
Bovensmilde/Smilde, Breda, Capelle aan den IJssel, Echt, Helmond, Hoogeveen, Mid-
delburg, Moordrecht, Nistelrode, Rijssen, Tiel, Vugt, Wormerveer/Zaanstad, Zwolle);

 – respondenten in een Molukkergemeente zonder Molukse woonwijk (Breukelen, 
Gennep, Huizen, Maarssen, Ridderkerk, Woerden);

 – respondenten in een niet-Molukkergemeente (Amsterdam, Arnhem, Den Helder, Den 
Haag, Haarlem, Den Bosch, Oss, Rotterdam, Uden, Utrecht).

4  Bij de stellingen in het spva’02 waren er vijf antwoordmogelijkheden (helemaal mee 
eens, mee eens, niet mee eens/niet mee oneens, niet mee eens, helemaal niet mee eens). 
Het aantal antwoordmogelijkheden is in het huidige onderzoek teruggebracht tot drie 
omdat dit makkelijker is voor oudere respondenten.

5  Deze drie items – wie moet er voor de kinderen zorgen (man, vrouw, beiden); wie 
moet er zorgen voor hulpbehoevende ouders (man, vrouw, beiden); een opleiding is 
voor jongens belangrijker dan voor meisjes – vormden samen een vierde dimensie, die 
omschreven zou kunnen worden als man-vrouwrollen II. De betrouwbaarheid van deze 
schaal lag echter onder de 0,5, hetgeen als te laag werd bevonden.
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