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Het Black-report

Drie verklaringen

- Artefact

- Selectie

- Causatie

De GLOBE studie

 Gezondheid en Levensomstandigheden van de Bevolking van 
Eindhoven en Omstreken, 15-74 jaar in 1991 

 Het doel van de studie was en is het bestuderen van mechanismen 
en verklaringen voor sociaaleconomische verschillen in 
gezondheid

 Om zowel de invloed van sociaaleconomische positie op de 
gezondheid en andersom te kunnen bestuderen zijn mensen door 
de jaren heen regelmatig gevraagd opnieuw mee te doen
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De GLOBE studie

Gezondheid en Levensomstandigheden van de Bevolking van 
Eindhoven en Omstreken 
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Directe selectie

Sociaaleconomische 
positie Gezondheid

Verklaring 1: Gezondheid heeft een effect op opleiding, beroepsklasse of inkomen

Chronische aandoeningen en sociale mobiliteit
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Van de Mheen et al.,Soc Sci Med 1999; 49: 509-518

Odds ratio

Causatie

Sociaaleconomische 
positie

Materiële 
omstandigheden

Gedrag
Psychosociale factoren

Gezondheid

Verklaring 2: Sociaaleconomische positie beïnvloedt de gezondheid a) direct, of b) via  
tussenliggende factoren
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Beroepsklasse, ervaren gezondheid en de rol van 
werkomstandigheden

Schrijvers et al., Int J Epidemiol 1998; 27: 1011-1018
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Opleiding, sterfte en ervaren controle

Bosma et al., BMJ 1999;319:1469-1470

*

Sterfteverschillen: Materieel, psychosociaal of  
ongezond gedrag? 
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Van Oort et al. J Epidemiol Comm Health 2005; 59: 214-220
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Stronks et al., 1997;26:754-766

Sociaaleconomische verschillen in roken: een 
psychosociaal perspectief

Ongelijkheid en gezondheid in sociaal-
ecologisch perspectief

Buurtwelstand

Omgeving

Gezondheid

Bewoners
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Ongelijkheid in sportdeelname: de rol van veiligheid 
en sportvoorzieningen
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Van Lenthe et al., Soc Sci Med 2005; 60: 763-775Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en opleiding 
+ veiligheid

Sporten: een combinatie van omgeving en individuele 
afwegingen? 

 Synergetisch mechanisme

 De relatie tussen veiligheid en sportdeelname sterkst bij mensen 
met een positieve attitude

Beenackers et al., IJBNPA 2011; 8:76

Sporten: een combinatie van omgeving en individuele 
afwegingen?

 Competitief mechanisme:

 De relatie tussen veiligheid en sportdeelname sterkst bij mensen 
met een lage eigen-effectiviteit

Beenackers et al., IJBNPA 2011; 8:76
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Ongelijkheid in een levensloopperspectief

Childhood SEP

Adulthood 
SEP

CVD mortality 
in adulthood

Adulthood psychosocial 
factors

Adulthood health-
behaviours

Adulthood material 
factors

Sterfte aan hart- en vaatziekten: de rol van de jeugd

Childhood SEP

1- low % 
attenuation

2 - % 
attentuation

3- high

HR (95% CI) (95% CI) HR (95% CI) (95% CI) HR (95% 
CI)

Model 1: childhood SEP 1.32 
(1.00-1.74)

1.15 
(0.83-1.59)

1.00

Model 2: childhood SEP 
+ adulthood SEP

1.14 
(0.85-1.53)

-56%
(-306 to -8)

1.08 1.08 1.08 
(0.78(0.78(0.78---1.49)1.49)1.49)

---47%47%47%
(((---439 to 345)439 to 345)439 to 345)

1.001.001.00

Model 3: childhood SEP 
+ material + behavioural 
+ psychosocial factors

1.12
(0.85-1.50)

-63%
(-390 to -20)

1.05 1.05 1.05 
(0.76(0.76(0.76---1.45)1.45)1.45)

---67%67%67%
(((---898 to 659)898 to 659)898 to 659)

1.001.001.00

Model 4: childhood SEP 
+ material + behavioural
+ psychosocial factors

+ adulthood SEP

1.09 
(0.81-1.46)

-72%
(-324 to -15)

1.03
(0.75-1.43)

-80%
(-753 to 551)

1.00

Het verhoogde risico op overlijden aan 
hart- en vaatziekten wordt voor een deel 
verklaard door 

-de sociaaleconomische positie op 
volwassen leeftijd

-- materiële, psychosociale en 
gedragsfactoren, onafhankelijk van de 
sociaaleconomische positie op later 
leeftijd 

Kamphuis et al., Int J Cardiol 2013; 28: 220-233

Conclusies

 De GLOBE studie maakt het mogelijk de bijdrage van een breed scala 
aan factoren te onderzoeken, die veelal buiten het domein van de 
gezondheid liggen 

 Sociale causatie is het dominante mechanisme; materiële en 
psychosociale omstandigheden dragen bij aan gezondheidsverschillen. 
Verschillen in ongezond gedrag komen deels voort uit deze verschillen 

 Een goede verklaring van verschillen in ongezond gedrag maakt 
duidelijk waarom een lage sociaaleconomische positie leidt tot 
intermediaire factoren, en waarom die factoren zijn gerelateerd aan de 
uitkomst 
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Tot slot…

 25 jaar onderzoek werd mogelijk met steun van 

Extra: De rol van de gezondheidszorg


