Het meten van sociale uitsluiting in de G4 d.m.v. gezondheidsenquêtes
GGD’en waaronder GGD Amsterdam, GG&GD Utrecht, GGD Den Haag, GGD Rotterdam, verder Tranzo, SCP en LUMC

Aanleiding
Sociale uitsluiting is een belangrijk thema vanuit de OGGZ en onderdeel van de OGGZ monitor, maar een geschikt meetinstrument
voor toepassing in gezondheidsenquêtes ontbrak.
Figuur 1. Matig tot sterk sociaal uitgesloten op index en onderliggende dimensies, G4 versus landelijk (%).
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Methode

•

Ontwikkelen van een landelijk toepasbaar instrument dat
GGD’en in staat stelt sociale uitsluiting in de bevolking te
meten

•

Opname socicale uitsluitingsvragen in gezondheidsenquête
2012

•

Koppeling datasets

•

In kaart brengen van de mate van sociale uitsluiting in de
G4 in vergelijking met landelijk

•

Constructie sociale uitsluitingsindex en dimensie-schalen
met non-lineaire canonische correlatie analyses ((Overals)

•

Identificeren van groepen die in hoge mate sociaal
uitgesloten zijn

•

Analyse groepsverschillen

Figuur 2. Risicogroepen sociale uitsluiting in de G4:
% matig tot sterk sociaal uitgesloten

Conclusie
•

•

•

Sociale uitsluiting komt meer voor in de grote steden
(figuur 1). Hoe hoger de stedelijkheidsgraad hoe hoger het
risico op sociale uitsluiting.
Risicogroepen voor sociale uitsluiting zijn onder andere
mensen van niet westerse herkomst, personen met een
uitkering (werkloos, arbeidsongeschikt, bijstand), met een
laag opleidingsniveau en/of wonend in een
achterstandswijk (figuur 2).
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Er is een sterke relatie met gezondheid (figuur 3).
Eenoudergezin

Figuur 3. Gezondheid naar mate van sociale uitsluiting, G4.
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Enigszins

Contact: a.van.bergen@utrecht.nl
Voor lopend en afgesloten onderzoek en de
matrix onderzoeksagenda OGGZ G4
zie de website www. G4user.nl
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