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Dit rapport kadert in de onderzoeksopdracht “Economische determinanten van de 
medische consumptie: Wie valt er door de mazen van het net?”, gefinancierd door Cera 
Holding.  
 
In een eerste rapport hebben we de wetteksten i.v.m. de ziekteverzekering doorgelicht, op 
zoek naar mogelijke knelpunten van het Belgische gezondheidszorgsysteem. We 
verwijzen hier naar het onderzoeksrapport nr. 2000-09: Adriaenssen, I. en D. De Graeve 
(2000) Toegankelijkheid verzekerd? Doorlichting van de regelgeving van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging in België, 81 p. 
 
In het tweede rapport, dat we nu aan u voorstellen, gaan we na hoe het in werkelijkheid 
gesteld is met de gezondheid en consumptie van medische zorg in België. Het bundelt de 
resultaten van analyses die uitgevoerd werden op de Gezondheidsenquête 1997. De 
databank van de Gezondheidsenquête werd gebruikt om na te gaan of gezondheid en 
medische consumptie billijk verdeeld zijn over de bevolking.  
 
In een derde rapport zullen we de betalingsproblematiek in enkele ziekenhuizen bekijken. 
Meer en meer patiënten betalen immers hun ziekenhuisfactuur niet of doen beroep op een 
afbetalingsplan. We zullen nagaan of er speciale factoren te onderkennen zijn, die 
samenhangen met deze betalingsmoeilijkheden. 
 
Onze dank gaat uit naar de Cera Holding, voor hun onbelemmerde financiering, en naar 
de leden van de stuurgroep: G. Carrin (WHO en UFSIA), F. Fecher (ULG), P. Galloo 
(Socialistische Mutualiteiten), H. Loos (Cera Holding), R. Van den Oever (Christelijke 
Mutualiteit), E. Van Doorslaer (Erasmus Universiteit), G. Van Oevelen (Cera Holding) 
en UFSIA collega T. Van Ourti voor hun nuttige opmerkingen bij eerdere versies van dit 
rapport.  
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Inleiding 
 
Dit rapport bundelt de resultaten van de analyses die uitgevoerd werden op de 
Gezondheidsenquête 1997 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis 
Pasteur. In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 wordt de Gezondheidsenquête 1997 voorgesteld 
en beschrijven we de sociaal-economische kenmerken van de steekproef.  
 
In eerste instantie wordt de databank van de Gezondheidsenquête 1997 gebruikt om na te 
gaan of gezondheid billijk verdeeld is over de bevolking (hoofdstuk 3). We gaan na of de 
socio-economische positie van een individu in de maatschappij zijn gezondheidstoestand 
beïnvloedt. Eerst beschrijven we deze relatie met behulp van enkele kruistabellen 
(paragraaf 3.2.) en vervolgens trachten we de socio-economische 
gezondheidsongelijkheid te kwantificeren en grafisch voor te stellen (paragraaf 3.3.).   
 
Vervolgens concentreren we het onderzoek op de socio-economische determinanten van 
het gebruik van medische zorg en meer in het bijzonder op billijkheid in het gebruik 
ervan (hoofdstuk 4). Opnieuw bekijken we de relatie tussen de socio-economische positie 
van een individu en zijn medische consumptie met behulp van kruistabellen (paragraaf 
4.2.). Aan de hand van een regressie-analyse identificeren we vervolgens de socio-
economische determinanten van de medische zorg (paragraaf 4.3.). Tenslotte zullen we 
de socio-economische ongelijkheid in het gebruik van medische zorg kwantificeren en 
grafisch voorstellen (paragraaf 4.4.).  
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1. De Belgische Gezondheidsenquête 1997 
 
Voor de analyses hebben we de gegevens van de Belgische Gezondheidsenquête 1997 
gebruikt. De gezondheidsenquête werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid – Louis Pasteur in 1997 in opdracht van de Belgische federale en lokale 
regeringen. Het is de eerste gezondheidsenquête in België op dergelijk niveau. De 
uiteindelijke doelstelling van de gezondheidsenquête is een geïntegreerd instrument te 
zijn voor het beslissingsproces bij het uitstippelen van een adequaat gezondheidsbeleid. 
Voor een optimaal gebruik van deze informatie, worden de gegevens bovendien ter 
beschikking gesteld aan externe gebruikers. Met het oog op dit onderzoek werd de 
databank aangekocht door de Universiteit Antwerpen (UFSIA).  
 
De gegevens zijn afkomstig van een rechtstreekse bevraging van een toevallig gekozen 
steekproef. De doelpopulatie bestaat uit de totale bevolking van België ingeschreven in 
het nationaal rijksregister van de natuurlijke personen. Enkel personen in collectieve 
gemeenschappen, zoals kloosters of gevangenissen worden uitgesloten. De steekproef 
wordt als volgt samengesteld: na een eerste stratificatie volgens gewest, wordt er 
gestratifieerd op het niveau van de provincie. De primaire steekproefeenheden, de 
gemeenten, worden gekozen door middel van een gewogen systematische 
toevalssteekproef. In een volgende stap worden de secundaire steekproefeenheden of de 
huishoudens gekozen. Hiervoor werd een cluster systematische toevalssteekproef 
gebruikt. Er worden maximaal vier personen van een zelfde huishouden bevraagd. In 
huishoudens van meer dan vier personen worden de referentiepersoon en zijn/haar 
partner steeds bevraagd. De andere 2 (of 3 ingeval er geen partner is) worden gekozen op 
basis van de geboortedatum: de personen die het eerst verjaren na het interview worden 
bevraagd. De Gezondheidsenquête 1997 is een nationale, representatieve cross-sectie 
steekproef van de Belgische, niet geïnstitutionaliseerde populatie. 
 
Drie types van vragenlijsten werden gebruikt. Een mondelinge vragenlijst, in te vullen 
per huishouden, een persoonlijke vragenlijst, in te vullen door ieder geselecteerd persoon 
(het gebruik van een proxy is toegelaten voor kinderen tussen 0 en 14 jaar oud en voor 
zwaar zieke personen of voor personen met een mentale handicap) en een schriftelijke 
vragenlijst, in te vullen door ieder geselecteerd persoon die ouder is dan 15 jaar (deze 
schriftelijke vragenlijst mag niet ingevuld worden door een proxy). De vragenlijsten 
worden beschikbaar gesteld op de website van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid – Louis Pasteur (http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm). 
 
De vragenlijst voor het huishouden telt 31 vragen. Het betreft enkele vragen i.v.m. de 
demografische situatie van alle leden van een huishouden: leeftijd, geslacht, nationaliteit, 
geboorteland en lidmaatschap bij een mutualiteit. De andere vragen hebben betrekking op 
het inkomen van het huishouden, de uitgaven voor gezondheidszorg en de 
toegankelijkheid van de gezondheidsdiensten.  
 
De mondelinge vragenlijst bestaat uit 239 vragen. Normaal gezien wordt de mondelinge 
vragenlijst ingevuld door ieder lid van het huishouden afzonderlijk. In specifieke 
omstandigheden kon de informatie over de te bevragen persoon ook gegeven worden 
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door een ander persoon (een proxy) al dan niet uit hetzelfde huishouden. Dit is het geval 
wanneer de te bevragen persoon jonger was dan 15 jaar of te ziek was en/of cognitieve 
beperkingen had. De volgende onderwerpen komen aan bod in de mondelinge vragenlijst:  
 
- Sociaal-economisch profiel: (individueel) inkomen, beroep en opleiding; 
- Aanwezigheid van ziekten en chronische aandoeningen (lijst van 34 ziekten) en de 

medische consumptie als gevolg van deze aandoeningen; 
- Impact van chronische ziekten, beperkingen en handicaps op de dagelijkse  

activiteit; 
- Aanwezigheid van een officieel erkende invaliditeit of handicap; 
- Langdurige lichamelijke beperkingen; 
- Kortdurende beperkingen als gevolg van lichamelijke en mentale problemen; 
- Gebruik van gezondheidsdiensten: huisarts, specialist, tandarts, ziekenhuis, 

paramedici, sociale diensten, geneesmiddelen (zowel voorgeschreven als niet-
voorgeschreven); 

- Vaccinatie; 
- Voeding (lichaamsgewicht en lengte; gebruik van categorieën van 

voedingsmiddelen); 
- Lichamelijke activiteit tijdens de vrije tijd; 
- Gezondheid tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van het kind (o.a. 

gebruik van diensten, vaccinaties, roken tijdens de zwangerschap, …). 
 
De schriftelijke vragenlijst bevat 147 vragen en dient door de te bevragen persoon zelf 
ingevuld worden. Enkel personen van 15 jaar en ouder komen hiervoor in aanmerking. 
Het betreft vragen i.v.m.:  
 
- Subjectieve gezondheidsbeleving; 
- Gezondheidsklachten en symptomen; 
- Psychische gezondheid; 
- Sociaal welzijn en sociale contacten; 
- Levensstijl: roken, alcohol, voeding, preventie van ongevallen; 
- Kennis en attitude t.o.v. AIDS en HIV, het gebruik van een aids-test; 
- Cardiovasculaire preventie; 
- Kankerpreventie: baarmoederhals- en borstkanker. 
 
10 221 individuen, behorend tot 4 664 huishoudens zijn geselecteerd om deel te nemen 
en zijn geïnterviewd tussen 1 januari 1997 en 31 december 1997 door 212 enquêteurs, 
gerekruteerd via het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Voor een samenvatting 
van een eerste basisanalyse van de gegevens, zie Demarest et al, 1998. 
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2. Sociaal-economische kenmerken van de steekproef 
 
In deze paragraaf zullen enkele sociaal-economische kenmerken van de respondenten 
besproken worden. Achtereenvolgens komen aanbod: de samenstelling van het gezin, 
geslacht, leeftijd, woonplaats (regio), nationaliteit, mutualiteit en ziekteverzekering, 
beroep, opleiding en inkomen. Niet alle 10 221 individuen die hebben deelgenomen aan 
de enquête komen in aanmerking voor de analyses i.v.m. billijkheid in gezondheid en 
medische consumptie. Jongeren beneden 15 jaar komen niet in aanmerking omdat zij de 
schriftelijke vragenlijst (met o.m. de subjectieve gezondheidstoestand) niet moesten 
invullen en ook voor sommige andere individuen ontbraken cruciale variabelen of waren 
variabelen foutief ingevuld. Na het uitsluiten van deze observaties, blijft er nog een 
beperktere steekproef van 5 932 individuen over.  
 
Zoals hierboven aangegeven is in de gezondheidsenquête een complex steekproefontwerp 
gebruikt. Een belangrijk principe van een toevalssteekproef is dat elk van de 
geselecteerde personen in de steekproef naast zichzelf ook een deel van de rest van de 
bevolking vertegenwoordigt. Zo vertegenwoordigt elke persoon, b.v. gekozen d.m.v. een 
2% eenvoudige toevalsstreekproef, 50 personen in de bevolking (1 gedeeld door 0,02). 
Men zegt dat deze persoon een gewicht of een wegingsfactor van 50 heeft. Voor het juist 
berekenen van een cijfer, b.v. een gemiddelde, hebben we dus gebruik gemaakt van 
gewichten die voor elk van de individuen werden berekend.  
 
Zoals reeds vermeld gebruiken we dus voor de analyses die beschreven worden in deze 
paper, een beperkte steekproef van 5 932 individuen die behoren tot 3 834 huisgezinnen. 
De steekproef betreft voornamelijk kleine gezinnen van gemiddeld 2,4 personen. Eén 
derde van de huishoudens bestaat uit één alleenstaand persoon. Iets minder dan één derde 
van de huishoudens zijn alleenstaanden (1 150 gezinnen). De gezinnen met kinderen, 
alleenstaanden met kinderen (157 gezinnen) en koppels met kinderen (982 gezinnen), 
vormen nog eens bijna één derde van de steekproef. De rest van de huishoudens zijn 
koppels zonder kinderen (1 128 gezinnen) en complexe huishoudens (417 gezinnen).  
 
Figuur 1 Samenstelling van de huishoudens (n=3 834 huishoudens) 
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Er werden iets meer mannen ondervraagd dan vrouwen: 51,6% van de ondervraagde 
individuen zijn mannen en 48,4% zijn vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de bevraagde 
personen is bijna 45 jaar (range: 17–97 jaar). Figuur 2 geeft de leeftijds- en 
geslachtsdistributie in de steekproef weer.  
 
Figuur 2 Leeftijds- en geslachtsdistributie van de individuen in de steekproef (n=5932 individuen) 
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In figuur 3 zien we dat 3 486 personen (58,8%) werden ondervraagd in het Vlaams 
gewest, 1 912 (32,2%) in het Waals gewest en 534 (9%) in het Brussels gewest. Binnen 
een provincie is het aantal bevraagde personen zo geselecteerd dat ze ongeveer evenredig 
zijn met het aantal inwoners van de provincie.  
 
Figuur 3 Verdeling van de individuen in de steekproef volgens het gewest (n=5932 individuen) 
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7,6% van de studiepopulatie bestaat uit niet-Belgen. 28% hiervan zijn Italianen, 14,2% 
Marokkanen, 13,6% Nederlanders, 8% Fransen, 6% Spanjaarden en 2,9% Turken (cfr. 
figuur 4).  
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Figuur 4 Verdeling van de individuen in de steekproef volgens nationaliteit (n=5932 individuen) 
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45,9% van de individuen zijn aangesloten bij de Christelijke mutualiteit; 27,3% bij de 
Socialistische mutualiteit en 7,5% bij de Onafhankelijke mutualiteit. 6,9% van de 
steekproef geniet van een vermindering van de remgelden voor geneeskundige 
verzorging. 45,5% van de steekproef heeft een bijkomende verzekering afgesloten. 
Figuur 5 geeft de verdeling weer van het lidmaatschap bij de mutualiteiten.  
 

Figuur 5 Verdeling van het lidmaatschap van de individuen bij een mutualiteit (n=5932 individuen) 
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59,5% van de personen hebben op het ogenblik van de enquête betaald werk. Het 
merendeel van de werkenden, namelijk 85,2% zijn werknemer of ambtenaar; 12,8% is 
zelfstandig en 1,3% is helper van een zelfstandige. 0,7% van de geïnterviewden heeft een 
ander (niet gespecificeerd) statuut. 31,5% van de werknemers zijn tewerkgesteld door de 
overheid en 66,5% werkt in de privé-sector. 34,6% van de werknemers zijn arbeiders en 
62,9% zijn bedienden. 78,7% van de werknemers werkt uitsluitend overdag. 83,1% van 
de werknemers werkt voltijds en 16,9% werkt deeltijds. 52% van de zelfstandigen zijn 
kleine zelfstandigen; 26% van de zelfstandigen oefent een vrij beroep uit; 7,3% is 
landbouwer; 4,6 is ondernemingsleider en 1,3% is groothandelaar. 92,1% van de 
zelfstandigen werkt voltijds en 7,9% werkt deeltijds. 44,2% van de personen die 
aangeven dat ze niet tewerkgesteld zijn, zijn gepensioneerd; 23,2% is thuiswerkend; 20% 
is werkloos, 8,9% is niet tewerkgesteld omwille van ziekte of invaliditeit, 3,1% is niet 
tewerkgesteld omwille van een andere (niet gespecificeerde) reden en 0,7% zijn 
studenten. Naast informatie over de beroepsituatie (werkend of niet, statuut, …) wordt er 
in de gezondheidsenquête ook geïnformeerd naar de functie die het individu. Met behulp 
van deze informatie is er een variabele aangemaakt die de hoogste beroepsstatus binnen 
een huisgezin weergeeft. Men vergelijkt de functie die het gezinshoofd bekleedt met de 
functie van de partner. De hoogste beroepsstatus wordt vervolgens toegekend aan alle 
leden die behoren tot hetzelfde huisgezin. 14,7% van de individuen behoort tot de 
leidinggevenden en managers, 21,6% tot de deskundigen, 11,8% tot de technici, 12,4% 
tot de bedienden, 12,3% tot de werknemers uit de dienstensector, 2,4% tot de 
werknemers uit de landbouw, 13,8% tot de ambachtslui, 6,4% tot de machine-operatoren 
en 4,8% tot de basisberoepen (cfr. figuur 6). 
 
Figuur 6 Verdeling van de (huishoud)beroepscategorie van de individuen (n=5817 individuen) 
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Ook opleiding en inkomen worden in deze paper beschouwd als kenmerken van het 
huishouden. Opnieuw wil dit in praktijk zeggen dat we, voor het bepalen van het 
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onderwijsniveau van een huisgezin, het diploma van het hoofd van het huishouden 
vergelijken met het diploma van de eventuele partner. Het hoogste onderwijsniveau 
wordt vervolgens toegekend aan alle individuen die behoren tot dit huishouden. 34,7% 
van de individuen behoort tot een huishouden met als hoogste onderwijsniveau binnen 
het huishouden hoger onderwijs. Bij 1,5% van de individuen heeft noch het hoofd van het 
huishouden, noch zijn eventuele partner, een diploma behaald. De percentages voor lager 
onderwijs, lager secundair en hoger secundair onderwijs bedragen 11,4%; 18,3% en 
34,1% respectievelijk. Figuur 7 geeft de verdeling van het opleidingsniveau in de 
steekproef weer.  
 
Figuur 7 Verdeling van het (huishoud)onderwijsniveau van de individuen (n=5932 individuen) 
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Het netto-huishoudinkomen wordt ook beschouwd als een kenmerk van alle leden die tot 
dit huishouden behoren. Bovendien wordt het netto-huishoudinkomen gecorrigeerd voor 
het aantal volwassenen en het aantal kinderen die tot dit gezin behoren, om zo te komen 
tot een equivalent netto-beschikbaar inkomen dat vergelijkbaar is over de gezinnen heen. 
Sommige huishoudens gaven geen inkomen aan, maar hebben een categorie aangeduid 
waarbinnen hun totaal netto-huishoudinkomen zich situeert. Voor deze huishouden 
hebben we de mid-intervalwaarde van deze inkomenscategorieën genomen1. Een 
equivalent inkomen werd dan bekomen via toepassing van de volgende 
equivalentieschaal, voorgesteld door Aronson et al (1994)2:  
 
e h = (A h + 1/2 K h) 1/2 

 
met eh is de equivalentiefactor voor huishouden h, Ah is het aantal volwassenen in het 
huishouden en Kh het aantal kinderen.  
 

                                                 
1 Voor de hoogste en laagste categorie hebben we gemiddelde waarden genomen.  
2 Er zijn meerdere equiventieschalen te vinden in de literatuur. De keuze van deze equivalentieschaal is 
volledig arbitrair. 
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In tabel 1 is het netto-equivalente inkomen van het huishouden verdeeld in 
inkomensdecielen3. In de drie laagste decielen loopt het maandelijks inkomen maximaal 
op tot respectievelijk 25 000 BEF, 30 500 BEF en 35 000 BEF. Vijftig procent van de 
huishoudens heeft een maandelijks beschikbaar equivalent netto-inkomen dat hoger is 
dan 50.500 BEF. Gemiddeld dragen 1,8 personen van het huishouden bij tot het 
beschikbare inkomen. 
 
Tabel 1 Decielen van het equivalent netto-huishoudinkomen 

Equivalent netto-huishoudinkomen Frequentie Percentage 
1951 BEF-25000 BEF 541 9,1% 
25001 BEF-30406 BEF 569 9,6% 
30407 BEF-35301 BEF 544 9,2% 
35302 BEF-40305 BEF 583 9,8% 
40306 BEF-45537 BEF  652 11,0% 
45538 BEF-50518 BEF 582 9,8% 
50519 BEF-55340 BEF 591 10,0% 
55341 BEF-62225 BEF 630 10,6% 
62226 BEF-72500 BEF 606 10,2% 
> 72500 BEF 633 10,7% 
Totaal 5 932 100% 
 
Er wordt ook gepeild naar hoe goed men rondkomt met dit inkomen. 33,4% van de 
huishoudens komt maar zeer moeilijk tot eerder moeilijk toe met hun beschikbare 
inkomen om de eindjes aan elkaar te knopen. 66,6% van de huishoudens komt eerder 
gemakkelijk tot zeer gemakkelijk toe met hun beschikbare inkomen. 

                                                 
3 Het zijn slechts bij benadering inkomensdecielen omdat soms een zelfde inkomen meermaals voorkwam 
en deze inkomens vervolgens in éénzelfde deciel opgenomen werden.  
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3. Gezondheidsindicatoren en  
socio-economische gezondheidsongelijkheid 

 
In dit hoofdstuk zullen we nagaan of de socio-economische positie (of SES4) die iemand 
inneemt in de maatschappij, bepaald door zijn/haar opleidingsniveau, beroepsstatus of 
inkomensniveau, gevolgen heeft voor zijn of haar gezondheidstoestand. Zijn personen 
met een lagere socio-economische status er echt slechter aan toe dan personen met een 
hogere positie op de maatschappelijke ladder? Op deze vraag proberen we in deze 
paragraaf een antwoord te formuleren, gebruik makend van de gegevens van de 
Gezondheidsenquête.  
 
In paragraaf 3.1. zullen we eerst een overzicht geven van de gezondheidsvariabelen die 
opgenomen zijn in de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête. De gezondheidstoestand 
van de personen in de steekproef beschrijven we aan de hand van de volgende thema’s:  
 
- Subjectieve gezondheid; 
- Aanwezigheid van chronische ziekten; 
- Psychische gezondheid. 
 
In het tweede deel van dit hoofdstuk, paragraaf 3.2., wordt de relatie van de 
gezondheidsvariabelen tot enkele socio-economische variabelen bekeken. De samenhang 
tussen de gezondheidstoestand en de volgende socio-economische kenmerken wordt 
besproken:  
 
- Inkomen; 
- Arbeidsstatus; 
- Opleiding;  
- Leeftijd; 
- Geslacht. 
 
Naast deze beschrijving trachten we de socio-economische gezondheidsongelijkheid te 
kwantificeren. Hiervoor gebruiken we de methodologie ontwikkeld door de onderzoekers 
van het ECuity project5. Er wordt een ziekteconcentratie-index berekend en daarnaast 
wordt de gezondheidsongelijkheid grafisch voorgesteld door een ziekteconcentratiecurve. 
In paragraaf 3.3. gaan we dieper in op deze methode. Na een korte uiteenzetting over de 
methodologie voor het meten van billijkheid (paragraaf 3.3.1.) illustreren we de methode 
vervolgens aan de hand van de gegevens van de Gezondheidsenquête (paragraaf 3.3.2.). 
In een derde deel (paragraaf 3.3.3.) zullen we deze resultaten dan vergelijken met andere 
nationale en internationale studies die de socio-economische verdeling van gezondheid 
reeds bestudeerden met behulp van deze methode. 
 

                                                 
4 Hoe hoger het opleidings- of beroeps- of inkomensniveau, hoe hoger de socio-economische status of SES. 
5 Dit onderzoek maakt deel uit van een Europees project over het thema (European Reinforced 
Concertation, gefinancierd door de EU, BIOMED 2 programma, Coördinatoren: Prof. E Van Doorslaer en 
A. Wagstaff) 
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3.1. Beschrijvende analyse gezondheidsindicatoren 
 
Verscheidene gezondheidsindicatoren worden bevraagd in de enquête, namelijk:  
 
- Aanwezigheid van chronische ziekten; 
- Impact van chronische ziekten, beperkingen en handicaps op de dagelijkse activiteit; 
- Aanwezigheid van een officieel erkende invaliditeit of handicap; 
- Langdurige lichamelijke beperkingen; 
- Kortdurende beperkingen als gevolg van lichamelijke en mentale problemen; 
- Subjectieve gezondheidsbeleving; 
- Gezondheidsklachten en symptomen; 
- Psychische gezondheid; 
- Sociaal welzijn en sociale contacten. 
 
In deze paragraaf beschrijven we enkel die gezondheidsindicatoren die het belangrijkst 
geacht worden voor het meten van billijkheid m.b.t. de verdeling van gezondheid, 
namelijk (i) de subjectieve gezondheidsbeleving, (ii) de aanwezigheid van chronische 
ziekten en (iii) de psychische gezondheid6.  
 
 
3.1.1. Subjectieve gezondheid 
 
De subjectieve gezondheid van een individu is een zeer belangrijke gezondheidsindicator. 
Bovendien vinden we deze variabele in vele gezondheidsenquêtes terug, hetgeen 
vergelijken mogelijk maakt. Onder subjectieve gezondheid (of self-assessed health SAH) 
verstaan we een persoonlijke beoordeling van de eigen gezondheidstoestand. In de 
enquête wordt aan de respondenten gevraagd om hun gezondheidstoestand te evalueren 
op een vijf puntenschaal 1. Zeer goed, 2. Goed, 3. Redelijk, 4. Slecht en 5. Zeer slecht. 
25,4% van de steekproef ouder van 15 jaar beoordeelt zijn eigen subjectieve gezondheid 
als zeer goed; 52% als goed; 19,2% als redelijk; 2,8% als slecht en 0,6% als zeer slecht 
(cfr. tabel 2).  
 

Tabel 2 Verdeling van de subjectieve gezondheid over de steekproef 

 Frequentie Percentage
Zeer goed 1 507 25,4%
Goed 3 083 52,0% 
Redelijk 1 140 19,2% 
Slecht 167 2,8% 
Zeer slecht 36 0,6%
Totaal 5 932 100%
 
Naast een beschrijving van de subjectieve gezondheid wordt er ook gevraagd aan de 
individuen om een vergelijking te maken met de gezondheidstoestand van vorig jaar. 

                                                 
6 Voorafgaande analyses hebben aangetoond dat alle andere gezondheidsindicatoren sterk samenhangen 
met deze drie gezondheidsindicatoren. Daarom vinden we deze indicatoren het belangrijkst om te 
analyseren. 
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15,8% van de steekproef denkt dat zijn gezondheid beter is dan vorig jaar, terwijl 9,2% 
vindt dat zijn gezondheid erop achteruitgegaan is. De overige 74,3% van de steekproef 
denkt dat zijn gezondheid ongeveer op hetzelfde peil is gebleven in vergelijking met 
vorig jaar.  
 
3.1.2. Chronische ziekten 
 
De individuen worden ondervraagd over 34 specifieke ziekten of chronische 
aandoeningen. Er wordt nagegaan of men de chronische ziekte al dan niet gehad heeft op 
een bepaald ogenblik gedurende het voorbije jaar. Het gaat hier over de volgende 
chronische ziekten (zie tabel 3). 
 

Tabel 3 Frequentie en proportie van de steekproef die lijdt aan een chronische ziekte 

Chronische ziekte Frequentie Percentage
Astma, chronische bronchitis of cara 425 7,2%
Allergie 749 12,6%
Sinusitis 492 8,3%
Ernstige hartkwaal of hartinfarct 233 3,9%
Hypertensie 672 11,3%
Ernstige darmstoornissen (langer dan 3 maanden) 188 3,2%
Hepatitis, levercirrose of andere leveraandoening 49 0,8%
Nierstenen 63 1,1%
Ernstige nierziekte (maar geen nierstenen) 39 0,7%
Chronische blaasontsteking 115 1,9%
Suikerziekte 155 2,6%
Schildklierziekte 196 3,3%
Glaucoom (verhoogde oogdruk) 84 1,4%
Cataract (staar) 76 1,3%
Ziekte van Parkinson 12 0,2%
Depressie 401 6,8%
Epilepsie (vallende ziekte) 19 0,3%
Duizeligheid (met vallen) 152 2,6%
Migraine 697 11,8%
Ernstige of chronische huidaandoening 203 3,4%
Kwaadaardige aandoening of kanker 57 1%
Rugaandoeningen van hardnekkige aard (lumbago, ischias, discushernia) 761 12,8%
Artrose (gewrichtsslijtage van knieën, heup, handen) 769 13%
Reuma van handen en voeten 402 6,8%
Andere vorm van chronisch reuma 199 3,4%
Beroerte (hersenbloeding) 46 0,8%
Maagzweer of zweer van de dunne darm 84 3,1%
Galstenen of galblaasontsteking 49 0,8%
Osteoporose (ontkalking van het bot) 171 2,9%
Polsbreuk 43 0,7%
Heupfractuur 14 0,2%
Wervelfractuur 16 0,3%
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56,1% van de steekproef lijdt aan één of meer ziekten of chronische aandoeningen. 
Gemiddeld wordt er melding gemaakt van 1,19 ziekten of chronische aandoeningen per 
persoon.  
 
3.1.3. Psychische gezondheid 
 
Om de psychische gezondheid te meten wordt de General Health Questionnaire (of 
GHQ7) gebruikt. Er wordt gepeild naar symptomen die men ervaart in de laatste twee 
weken, en of men deze meer of minder dan “gewoonlijk” ervaart. Aan de hand van 12 
vragen worden er drie dimensies bevraagd: angst en slapeloosheid, sociaal 
disfunctioneren en depressie. Op de vragen kan de respondent antwoorden als volgt:       
1. Helemaal niet, 2. Niet meer dan gewoonlijk, 3. Wat meer dan gewoonlijk of 4. Veel 
meer dan gewoonlijk. 
 
Bijna één derde van de steekproef rapporteert een slechte psychische gezondheid. Dit wil 
zeggen dat de persoon aangeeft slechter te scoren dan “gewoonlijk” op minstens twee van 
de twaalf vragen. Gemiddeld scoort men slechter dan men “gewoonlijk” zou scoren op 
1,6 vragen op een totaal van 12 vragen. 
 
 

                                                 
7 De GHQ is een vragenlijst die wordt gebruikt als instrument voor het schatten van de psychische 
gezondheidstoestand van de bevolking (Furer, J.W., König-Zahn, C., Tax, B., 1995)  
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3.2. Gezondheidsindicatoren in functie van socio-economische variabelen 
 
De in paragraaf 3.1. vermelde gezondheidsvariabelen, (i) subjectieve 
gezondheidstoestand, (ii) de aanwezigheid van chronische ziekten en (iii) de psychische 
gezondheid, worden vervolgens bekeken in functie van een aantal socio-economische 
variabelen, namelijk (i) inkomen, (ii) opleiding, (iii) beroep, (iv) leeftijd en (v) geslacht. 
Vooraf maken we echter de volgende opmerking. Wanneer we de 
gezondheidsindicatoren relateren met het inkomen, beroep of opleiding, dan gebruiken 
we steeds het equivalente netto-inkomen van het huishouden, het hoogste beroepsniveau 
binnen het huishouden en het hoogste opleidingsniveau binnen het huishouden. Dit netto-
huishoudinkomen of hoogste beroeps- of opleidingsniveau wordt toegekend aan alle 
individuen die tot dit huishouden behoren.  
 
Simpele kruistabellen, waarin we de gezondheidsindicator bijvoorbeeld in de rijen 
plaatsen en de socio-economische variabele in de kolommen, kunnen reeds een eerste 
inzicht leveren in de socio-economische gezondheidsongelijkheid. De relaties tussen de 
gezondheidsvariabele en de socio-economische variabele worden onderzocht met behulp 
van statistische testen8. In wat volgt worden, omwille van vergelijkbaarheid met andere 
studies, de drie belangrijkste gezondheidsindicatoren, nl. de subjectieve gezondheid, de 
aanwezigheid van een chronische ziekte en de psychische gezondheidstoestand, 
besproken in relatie tot het equivalente netto- huishoudinkomen. 
 
 
3.2.1. Subjectieve gezondheid en equivalent netto-huishoudinkomen 
 
De gezondheidstoestand van een persoon wordt in vele internationale 
gezondheidsenquêtes gemeten aan de hand van de zelfgerapporteerde beoordeling van de 
eigen gezondheidstoestand of subjectieve gezondheid (SAH). In de Gezondheidsenquête 
luidt de vraag als volgt: “Hoe is uw algemene gezondheidstoestand?” Er zijn vijf 
mogelijke antwoordcategorieën: 1. Zeer goed; 2. Goed; 3. Gaat wel (redelijk); 4. Slecht 
en 5. Zeer slecht. De verdeling van deze variabele in de steekproef en de relatie met het 
equivalente netto-huishoudinkomen wordt weergegeven in tabel 4. De inkomensvariabele 
wordt opgesplitst in vijf inkomensgroepen, zodat iedere inkomensgroep ongeveer9 een 
zelfde aantal individuen van de steekproef vertegenwoordigt.  
 
77,4% van de steekproef beoordeelt zijn eigen subjectieve gezondheidstoestand als goed 
tot zeer goed terwijl 23,6% zich minder goed voelt. Bekijken we de subjectieve 
gezondheid in functie van het equivalente netto-huishoudinkomen, dan zien we dat 
63,9% van de individuen met een equivalent netto-huishoudinkomen van minder dan 30 
406 BEF per maand een goede tot zeer goede gezondheid rapporteren. Dit percentage 
stijgt naarmate het equivalente netto-huishoudinkomen stijgt, namelijk tot 81,4% in de 
derde inkomensgroep (40 306 BEF – 50 518 BEF per maand). In de hoogste 

                                                 
8 Voor categorische variabelen maken we gebruik van een Chi-kwadraattest. Voor ordinale variabelen 
gebruiken we een Tau-b of Tau-c correlatie. Zie appendix: Statistische bijlage.  
9 Dit is slechts bij benadering, aangezien soms een zelfde inkomen meermaals voorkwam en vervolgens in 
dezelfde klasse opgenomen werd.  
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inkomensgroep, de individuen die over meer dan 62 226 BEF netto per maand 
beschikken, bedraagt het percentage zelfs 90,8%. M.a.w. naarmate het netto-equivalente 
inkomen stijgt, voelen de individuen hun gezondheid aan als minder slecht. Deze 
negatieve relatie tussen het netto-equivalente inkomen van het huishouden en de 
subjectieve gezondheid van het individu is statistisch significant (Kendall’s Tau-b = - 
0,18; p=0,0). 
 
Tabel 4 Subjectieve gezondheid in functie van het equivalente netto-huishoudinkomen 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 204 234 306 332 431 1507 
   18,4% 20,8% 24,8% 27,2% 34,8% 25,4% 
 Goed 505 536 698 651 694 3084 
   45,5% 47,6% 56,6% 53,3% 56,0% 52,0% 
 Redelijk 324 300 195 215 106 1140 
   29,2% 26,6% 15,8% 17,6% 8,5% 19,2% 
 Slecht 58 53 26 22 9 168 
   5,2% 4,7% 2,1% 1,8% 0,7% 2,8% 
 Zeer slecht 20 4 9 2 0 35 
   1,8% 0,4% 0,7% 0,2% 0,0% 0,6% 
 Totaal 1111 1127 1234 1222 1240 5934 
   100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
3.2.2. Chronische ziekten en equivalent netto-huishoudinkomen 
 
De tweede variabele die frequent gebruikt wordt om de gezondheid van een individu te 
benaderen is de dummy-variabele chronische ziekte. De dummy chronische ziekte is een 
variabele die ofwel de waarde 1 aanneemt (in geval van de aanwezigheid van één of 
meerdere chronische ziekten) ofwel de waarde 0 aanneemt (in geval van afwezigheid van 
chronische ziekten). De verdeling van deze variabele in de steekproef en de relatie met 
het equivalente netto-huishoudinkomen wordt weergegeven in tabel 5.  
 
Tabel 5 Chronische ziekte in functie van het equivalente netto-huishoudinkomen 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen  420 460 528 599 595 2602 
  Aandoening 37,8% 40,8% 42,8% 49,1% 48,0% 43,9% 
 1 of meer 691 667 706 622 644 3330 
  Aandoeningen 62,2% 59,2% 57,2% 50,9% 52% 56,1% 
 Totaal 1111 1127 1234 1221 1239 5932 
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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43,9% van de individuen rapporteert geen enkele chronische ziekte of aandoening terwijl 
56,1% van de steekproef wel één of meer aandoeningen rapporteert. Opnieuw zien we 
dezelfde relatie tussen de gezondheidsvariabele en de inkomensvariabele: naarmate het 
inkomen stijgt, worden er minder chronische ziekten of aandoeningen gerapporteerd. 
62,2 % van de laagste inkomensgroep rapporteert één of meer chronische ziekten of 
aandoeningen tegenover 52% van de hoogste inkomensgroep. Deze negatieve relatie 
tussen het netto-equivalente inkomen van het huishouden en de dummy chronische ziekte 
is statistisch significant (Kendall’s Tau-b = - 0,07; p=0,0).  
 
 
3.2.3. Psychische gezondheid en equivalent netto-huishoudinkomen 
 
De derde variabele die frequent gebruikt wordt om de gezondheid van een individu te 
benaderen is de dummy-variabele psychische gezondheid. De dummy psychische 
gezondheid is een variabele die ofwel de waarde 1 aanneemt (in geval van een slechte 
psychische gezondheid) ofwel de waarde 0 aanneemt (in geval van een goede psychische 
gezondheid). De verdeling van deze variabele in de steekproef en de relatie met het 
equivalente netto-huishoudinkomen wordt weergegeven in tabel 6.  
 
Tabel 6 Psychische gezondheid in functie van het equivalente netto-huishoudinkomen 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Goed 748 749 852 904 887 4140 
  67,3% 66,5% 69% 74% 71,5% 69,8% 
 Slecht 363 378 382 317 353 1793 
  32,7% 33,5% 31% 26% 28,5% 30,2% 
 Totaal 1111 1127 1234 1221 1240 5933 
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
30,2% van de individuen rapporteert een slechte psychische gezondheid. Opnieuw zien 
we dezelfde relatie tussen de gezondheidsvariabele en de inkomensvariabele: naarmate 
het inkomen stijgt, zijn er minder mensen die een slechte psychische gezondheid hebben. 
32,7 % van de laagste inkomensgroep is psychisch ziek tegenover 28,5% van de hoogste 
inkomensgroep. Deze negatieve relatie tussen het netto-equivalente inkomen van het 
huishouden en de psychische gezondheid is statistisch significant (Kendall’s Tau-b =       
- 0,04; p=0,0).  
 
 
3.2.4. Gezondheidsindicatoren in relatie tot andere socio-economische indicatoren  
 
De drie gezondheidsindicatoren hebben we niet alleen bekeken in relatie tot het 
equivalente netto-huishoudinkomen. Ook de relaties met andere socio-economische 
indicatoren, namelijk opleidingsniveau, arbeidsstatus, leeftijd en geslacht, werden 
onderzocht. Aangezien het rapporteren en bespreken van al deze kruistabellen zeer 
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omslachtig is, beperken we ons hier tot het bespreken van de belangrijkste relaties. De 
tabellen zelf zijn te bekomen bij de auteurs.  
 
Een hoger opleidingsniveau gaat meestal samen met een meer positieve evaluatie van de 
gezondheidstoestand (of SAH). Ook de kans op chronische ziekte neemt af met een hoger 
opleidingsniveau. Met de psychische gezondheid vinden we geen verband terug. Bij de 
verschillen naar arbeidsstatus zien we dat mensen die werken als het gezondst naar voor 
komen. Deze statistisch significante relatie stellen we vast zowel voor de 
zelfgewaardeerde gezondheidstoestand als voor de aanwezigheid van chronische ziekte 
en psychische gezondheid. Naarmate de leeftijd stijgt, wordt de gezondheid (zowel SAH 
als aanwezigheid van chronische aandoeningen) slechter. De relatie tussen leeftijd en 
psychische gezondheid is niet statistisch significant. Het geslacht heeft ook een invloed 
op de gezondheid van een individu. Mannen scoren op alle drie de 
gezondheidsindicatoren gunstiger dan vrouwen. 
 
 
3.2.5. Samenvatting 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat naarmate de SES van het huishouden stijgt, de 
gezondheid van de individuen beter wordt. De kruistabellen tussen de 
gezondheidsvariabelen en de socio-economische variabelen inkomen, beroep en 
opleiding kunnen reeds een eerste aanwijzing zijn voor de socio-economische 
gezondheidsongelijkheid die er bestaat tussen de individuen. Naast inkomen, beroep en 
opleiding hebben ook leeftijd en geslacht een invloed op de gezondheid van een individu. 
De ongelijkheden naar geslacht of leeftijd worden echter als normaal beschouwd.  
 
Wanneer we de gezondheidsindicatoren bekijken in functie van het equivalente netto-
huishoudinkomen, dan vinden we een ongelijkheid ten voordele van de rijkere individuen 
in de maatschappij. In paragraaf 3.3. zullen we deze pro-rijke socio-economische 
ongelijkheid naar inkomen verder illustreren aan de hand van de ECuity methodologie. 
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3.3. Ziekteconcentratie-index en ziekteconcentratiecurve 
 
Uit bovenstaande paragrafen blijkt duidelijk dat een lagere socio-economische status 
samengaat met een slechtere gezondheid. Men kan nu ook trachten om de mate van 
ongelijkheid in de verdeling van ziekte te kwantificeren. Kwantificatie laat toe om 
gezondheidsongelijkheid op te volgen doorheen de tijd en/of te vergelijken tussen 
regio’s/landen. In deze paragraaf zijn we voornamelijk geïnteresseerd in één welbepaalde 
soort van gezondheidsongelijkheid, namelijk ongelijkheid naar inkomen. Mogelijke 
gezondheidsongelijkheid naar beroep of opleidingsniveau wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. De maatstaf die we gebruiken om de gezondheidsongelijkheid te kwantificeren is 
de zogenoemde concentratie-index, die afgeleid wordt uit concentratiecurves. De 
concentratie-index is bijzonder geschikt voor het meten van gezondheidsongelijkheid 
omdat hij, ten eerste, rekening houdt met de socio-economische dimensie van de 
ongelijkheid en, ten tweede, de totale bevolking beschouwt en, ten derde, gevoelig is 
voor veranderingen in de verdeling van de bevolking over socio-economische groepen 
(zie bv. Wagstaff et al., 1991). De maatstaf werd reeds gebruikt in nationaal (De Graeve 
en Duchesne, 1997) en internationaal (van Doorslaer et al, 1997) onderzoek.  
 
 
3.3.1. Methodologie voor het meten van billijkheid 
 
Een manier om de socio-economische gezondheidsongelijkheid grafisch voor te stellen is 
de zogenaamde ziekteconcentratiecurve. De constructie van de ziekteconcentratiecurve 
verloopt als volgt. Eerst rangschikken we de individuen aan de hand van hun socio-
economische status. Hiervoor wordt in deze paragraaf het equivalente netto-
huishoudinkomen gebruikt. We beginnen deze rangschikking bij het armste individu. 
Daarna tekenen we het cumulatieve percentage van de populatie gerangschikt naar 
inkomen ten opzichte van het cumulatieve percentage ziekte. De variabele die we 
gebruiken om ziekte te meten is subjectieve gezondheid of SAH. De curve die we zo 
bekomen noemen we de ziekteconcentratiecurve L(s). Figuur 8 is hiervan een voorbeeld.  
 
Vooraleer deze concentratiecurve te bespreken, dienen nog twee belangrijke 
opmerkingen gemaakt te worden. Ten eerste, de gezondheidsvariabele wordt 
gestandaardiseerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen. Het is immers bekend dat 
gezondheid geassocieerd is met exogene demografische factoren, zoals bijvoorbeeld 
leeftijd en geslacht. Het is immers onrealistisch te veronderstellen dat een 85 jarige even 
gezond zou moeten zijn als een 20 jarige (zie ook paragraaf 3.2). In deze studie gebruiken 
we de directe methode om te standaardiseren. We gaan als volgt te werk. De individuen 
worden gegroepeerd in socio-economische groepen. Vervolgens berekenen we de 
leeftijds- en geslachtsspecifieke gemiddelde ziekteratio per socio-economische groep en 
passen we deze toe op de leeftijds- en geslachtsstructuur van de populatie10. Zo worden 
onvermijdbare demografische effecten op de gezondheid geëlimineerd en benaderen we 
in onze berekeningen alleen die gezondheidsongelijkheid die te wijten is aan socio-
economische verschillen.  

                                                 
10 Voor meer informatie, zie Kakwani et al., 1997 of Van Doorslaer et al., 1997 
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De tweede opmerking betreft de ziektevariabele die gebruikt wordt. Zoals eerder gezegd 
gebruiken we de variabele subjectieve gezondheid om ziekte te meten. Deze variabele is 
een categorische variabele, d.w.z. een variabele die slechts enkele voorafbepaalde 
waarden (categorieën) kan aannemen: 1. Zeer goed; 2. Goed; 3. Gaat wel (redelijk); 4. 
Slecht; 5. Zeer slecht. Ziekte kunnen we dan meten door een arbitraire grens te trekken 
tussen b.v. categorie 3 en 4. Personen die aangeven dat hun SAH zeer goed, goed of 
redelijk is beschouwen we dan als “gezond” en personen die aangeven dat hun SAH 
slecht of zeer slecht is, beschouwen we dan als “ziek”. Op deze manier verlies je echter 
waardevolle informatie. Bovendien is de gemeten ongelijkheid afhankelijk van de 
arbitraire grens die je gebruikt, zo kan je de grens bijvoorbeeld tussen categorie 2 en 3 
leggen. Omwille van deze twee redenen hebben we de categorische variabele omgezet in 
een continue, latente variabele via een omzetting naar de standaardlognormale 
verdeling11. Deze variabele wordt groter wanneer de gezondheid slechter wordt. Het is 
deze continue variabele die gebruikt wordt om de ziekteconcentratiecurve L(s) te tekenen 
en de ziekteconcentratie-index te berekenen.  
 
Figuur 8 Voorbeeld van een ziekteconcentratiecurve L(s) 
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De hypothetische ziekteconcentratiecurve in figuur 8 ligt boven de diagonaal. Hieruit 
kunnen we afleiden dat ziekte voornamelijk geconcentreerd is bij mensen met een laag 
equivalent netto-huishoudinkomen. Op de figuur lezen we immers af dat de 20% armsten, 
40% van de ziektelast dragen. Wanneer ziekte gelijk verdeeld zou zijn, zou de 
concentratiecurve samenvallen met de diagonaal. Wanneer de rijkeren hoofdzakelijk de 
ziektelast zouden dragen, dan zou de curve onder de diagonaal liggen. 
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11 zie b.v. Wagstaff en van Doorslaer, 1994 of zie appendix 



De ziekteconcentratie-index (CI) is gedefinieerd als één min twee maal de oppervlakte 
onder de ziekteconcentratiecurve L(s) (of twee maal de oppervlakte tussen de diagonaal 
en de ziekteconcentratiecurve)12:  
                 1 

CI = 1 – 2 ∫ L(s)ds 
                 0 

 
De ziekte-CI varieert van de waarde –1 (alleen de armste persoon is ziek), over de waarde 
0 (geen ongelijkheid in gezondheid13), naar de waarde +1 (alleen de rijkste persoon is 
ziek). Een negatieve index duidt dus op gezondheidsongelijkheid ten voordele van de 
rijkeren, of een pro-rijke socio-economische gezondheidsongelijkheid. Een positieve 
index duidt op gezondheidsongelijkheid ten voordele van de armen, of een pro-arme 
socio-economische gezondheidsongelijkheid.  
 
 
3.3.2. Empirische resultaten 
 
Zoals hierboven reeds vermeld, gebruiken we als indicator van de SES het equivalente 
netto-huishoudinkomen. De gezondheidstoestand wordt benaderd door de subjectieve 
gezondheid of SAH. De onderstaande tabel 7 geeft de gestandaardiseerde 
ziekteconcentratie-indices weer voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië en voor België in 
zijn geheel.  
 

Tabel 7 Gestandaardiseerde ziekteconcentratie-indices voor België en zijn gewesten 

 Ziekte-CI Standaardfout 
Vlaanderen -0,1384** 0,0353 
Brussel -0,1381** 0,0317 
Wallonië -0,0820** 0,0222 
België -0,1211** 0,0305 
 
** significant verchillend van nul bij significantieniveau van 1%  
 
Alle ziekteconcentratie-indices zijn negatief en verschillen significant van nul (a.d.h.v. 
een t-test14). Hieruit kunnen we besluiten dat er een beduidende en significante 
ongelijkheid in ziekte bestaat en dat deze ongelijkheid de hogere inkomensgroepen 
bevoordeelt. Hoe negatiever de concentratie-index is, hoe groter de ongelijkheid ten 
voordele van de rijkeren. We zien dus dat de gezondheidsongelijkheid in Vlaanderen het 
grootst is en in Wallonië het kleinst. Deze ongelijkheid tussen Vlaanderen en Wallonië is 
niet statistisch significant bevonden (t-test op verschillen van gemiddelden).  
 
De ziekteconcentratiecurven in figuur 9 tonen ons de ziekteconcentratiecurven voor 
België en zijn drie gewesten afzonderlijk. De curven worden hier getekend als 
afwijkingen ten opzichte van de diagonaal.  

                                                 
12 Voor meer informatie en de berekening van de standaardfouten, zie b.v. Kakwani et al., 1997  
13 Of: de pro-poor ongelijkheid wordt gecompenseerd door een pro-rich ongelijkheid.  
14 Voor meer informatie over t-test: zie appendix 
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Figuur 9 Ziekteconcentratiecurven voor België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
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De ziekteconcentratiecurve voor België ligt boven de diagonaal (die op deze figuur als 
het ware platgelegd werd op de X-as). Hieruit kunnen we afleiden dat ziekte 
voornamelijk geconcentreerd is bij mensen met een lager equivalent netto-
huishoudinkomen. De afzonderlijke ziekteconcentratiecurven voor Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel geven een zelfde beeld. Alle curven liggen boven de diagonaal. De 
concentratiecurve van Wallonië ligt het dichtst bij de diagonaal, m.a.w. in Wallonië 
vinden we de kleinste gezondheidsongelijkheid terug. De curve voor Vlaanderen en de 
curve voor België liggen tussen die van Brussel enerzijds, en die van Wallonië 
anderzijds.  
 
 
3.3.3. Vergelijking met nationaal en internationaal onderzoek 
 
Zoals reeds werd aangehaald, kunnen we deze resultaten vergelijken met gelijkaardig 
nationaal en internationaal onderzoek.  
 
Op nationaal vlak hebben De Graeve en Duchesne in 1997 een studie gepubliceerd 
waarin zij de socio-economische verdeling van gezondheid in België onderzoeken. Zij 
maken gebruik van de PSBH, de Panel Studie van de Belgische Huishoudens. Deze 
panelstudie is gestart in 1991 en sindsdien wordt de enquête ieder jaar herhaald. In het 
hierboven vermelde onderzoek worden alleen de gegevens van het jaar 1995 gebruikt. 
Voor België en zijn gewesten rapporteren zij negatieve concentratie-indices (zie tabel 8), 
die allemaal significant verschillend bevonden zijn van nul (a.d.h.v. een t-test). Er wordt 
dus een significante gezondheidsongelijkheid gevonden ten voordele van de rijkere 
inkomensgroepen. Zij rapporteren significant meer ongelijkheid in Brussel dan in 
Vlaanderen en in Wallonië. De verschillen in CI-waarden tussen Vlaanderen en Wallonië 
zijn niet significant verschillend van elkaar bevonden.  
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Wanneer we de CI’s uit de Gezondheidsenquête vergelijken met de berekeningen uit de 
PSBH (zie tabel 8), dan zien we dat er in de Gezondheidsenquête meer 
gezondheidsongelijkheid gevonden wordt in Vlaanderen en meer in België als geheel, 
maar minder ongelijkheid in Brussel en in Wallonië. De CI-waarden van de 
Gezondheidsenquête verschillen nochtans niet statistisch significant van de CI-waarden 
van de PSBH (t-test op verschillen van gemiddelden). 
 
Tabel 8 Gestandaardiseerde ziekteconcentratie-indices voor België en zijn gewesten, vergelijking 
resultaten Gezondheidsenquête en PSBH 

 Gezondheidsenquête PSBH 
 Ziekte-CI Standaardfout Ziekte-CI Standaardfout 
Vlaanderen -0,1384** 0,0353 -0,0906** 0,0162 
Brussel -0,1381** 0,0317 -0,162   ** 0,0313 
Wallonië -0,0820** 0,0222 -0,0886** 0,0151 
België -0,1211** 0,0305 -0,09    ** 0,0098 
 
** significant verchillend van nul bij significantieniveau 1% 
 
Bron PSBH gegevens: De Graeve en Duchesne, 1997 
 
Vergelijken we nu met de CI-waarden van een internationale studie van Van Doorslaer et 
al. uit 1997. In tabel 9 vinden we de resultaten van de CI voor 8 Europese landen en voor 
de Verenigde Staten. Al de CI’s zijn negatief, hetgeen wijst op een inkomensgerelateerde 
ongelijkheid in gezondheid ten voordele van de rijkeren. Al deze CI’s zijn significant 
verschillend van nul. De hoogste ongelijkheid wordt waargenomen in de Verenigde 
Staten, met een concentratie-index van –0,14. Eén ander land, Groot-Brittannië heeft een 
CI kleiner dan –0,1. Een tweede groep van landen die we kunnen onderscheiden zijn 
Spanje, Zwitserland en Nederland, met CI’s rond –0,07. West-Duitsland en Finland 
volgen, met indices rond -0,06. De landen met de laagste ongelijkheid zijn Oost-
Duitsland (-0,04) en Zweden (-0,03).  
 
Tabel 9 Gestandaardiseerde ziekteconcentratie-indices voor 8 Europese landen en de Verenigde 
Staten; vergelijking met de resultaten van de Gezondheidsenquête 

 Ziekte-CI Standaardfout 
België Gezondheidsenquête  -0,1211** 0,0305 
Finland -0,0566** 0,0127 
Groot-Brittannië -0,1148** 0,0153 
Nederland -0,066** 0,0155 
Oost-Duitsland -0,0436** 0,0065 
Spanje -0,0732** 0,0146 
Verenigde Staten -0,136** 0,0237 
West-Duitsland -0,0571** 0,0133 
Zweden -0,0347** 0,0124 
Zwitserland -0,0696** 0,0095 
 
** significant verchillend van nul bij significantieniveau 1% 
 
Bron internationale gegevens: van Doorslaer et al., 1997  
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Proberen we de resultaten van de Belgische Gezondheidsenquête te situeren in deze tabel, 
dan zien we dat België, net zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, een CI kleiner 
dan –0,1 heeft, dus een redelijk grote gezondheidsongelijkheid t.o.v. de andere Europese 
landen. Alleen de Verenigde Staten hebben een grotere ongelijkheid. Waarom België 
slecht scoort op het vlak van de verdeling van gezondheid is onduidelijk. Aan de hand 
van de t-test op verschillen zijn de waarden van de Belgische Gezondheidsenquête 
significant verschillend bevonden van de CI-waarden van de landen die de minst 
ongelijke verdeling van ziekte hebben, namelijk Finland, Oost- en West-Duitsland en 
Zweden.  
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3.4. Besluit 
 
De analyse van ongelijkheid in gezondheid toont aan dat gezondheid voornamelijk 
geconcentreerd is in de hogere inkomensgroepen en dat de lagere inkomensgroepen vaker 
ziek zijn. Tot deze conclusie kwamen we eerst op basis van kruistabellen die de 
gezondheidstoestand van een individu (gemeten aan de hand van zijn subjectieve 
gezondheid, de aanwezigheid van chronische ziekten en psychische gezondheid) uitzetten 
tegenover de SES van het individu (gemeten aan de hand van het inkomen, beroep en 
opleidingsniveau van het gezin). De conclusie wordt ondersteund door een meer 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek. De ziekteconcentratie-indices voor België en 
voor zijn drie gewesten zijn negatief, wat duidt op een pro-rijke verdeling van de 
gezondheid.  
 
Vergelijking met internationale cijfers leert ons dat de gezondheid in vele West-Europese 
landen en in de Verenigde Staten, net zoals in België, geconcentreerd is bij de rijkeren. In 
tegenstelling tot wat men intuïtief zou verwachten, scoort België relatief gezien slecht in 
vergelijking met de andere bestudeerde landen. Hiervoor vinden we niet dadelijk een 
verklaring. De Graeve en Duchesne (1997) tonen aan dat België een grotere ongelijkheid 
in gezondheid heeft dan men zou verwachten op basis van de inkomensongelijkheid. 
M.a.w. aangezien inkomensongelijkheid alleen de gezondheidsongelijkheid niet kan 
verklaren, kunnen we ons de vraag stellen welke andere factoren aanleiding kunnen 
geven tot de grote gezondheidsongelijkheid die we terugvinden voor België.  
 
Samengevat kunnen we stellen dat Belgische zowel als internationale studies zonder 
uitzondering aantonen dat ziekte geconcentreerd is bij de lagere socio-economische 
klassen. Dit betekent dat ook de behoefte aan medische zorg meer geconcentreerd is bij 
deze lagere klassen. Dit maakt de bezorgdheid over een gelijke toegang tot de 
gezondheidszorg nog pertinenter.  
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4. Medische consumptie  
en socio-economische ongelijkheid in medische consumptie 

 
Consumeren lagere socio-economische groepen meer of minder gezondheidszorg dan 
verwacht op basis van hun behoeften? De analyse van ongelijkheid in gezondheid (zie 
hoofdstuk 3) toonde aan dat in België, evenals in de andere Europese landen, morbiditeit 
geconcentreerd is in de lagere socio-economische groepen. Dit betekent dat de behoefte 
aan gezondheidszorg ook geconcentreerd is in de lagere socio-economische groepen. Dit 
maakt de bezorgdheid voor een gelijke toegang tot de gezondheidszorg nog prangender. 
In dit vierde hoofdstuk zullen we de analyse van de consumptie van medische zorg 
behandelen.  
 
In de Gezondheidsenquête wordt het gebruik van gezondheidszorg gedurende een 
bepaalde periode bevraagd. Het gaat hier zowel over contacten met de huisarts/specialist 
als over opnames in het ziekenhuis (zowel daghospitalisaties als klassieke 
hospitalisaties), contacten met paramedici (zoals kinesist) en het gebruik van 
geneesmiddelen. In paragraaf 4.1. worden deze gezondheidsdiensten beschreven en wordt 
het gebruik ervan besproken15.  
 
In een tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 4.2.) wordt de medische consumptie 
bekeken in relatie tot een aantal socio-economische kenmerken, nl.  
 
- Inkomensniveau; 
- Arbeidsstatus; 
- Opleidingsniveau;  
- Leeftijd; 
- Geslacht. 
 
In een derde deel (paragraaf 4.3.) trachten we met behulp van een multivariaat 
regressiemodel meer inzicht te krijgen in de factoren die de medische consumptie 
verklaren. 
 
De vierde paragraaf (4.4.) van dit hoofdstuk gaat dieper in op het feit of de 
gezondheidszorg al dan niet billijk verdeeld is over de populatie, d.w.z. is de 
gezondheidzorg verdeeld volgens behoefte. De resultaten worden vergeleken met ander 
nationaal en internationaal onderzoek.  
 

                                                 
15 Een beperkt aantal vragen peilt ook naar de omvang van uigaven voor medische zorg en de 
betalingsproblemen ervan. De antwoorden op deze vragen zijn echter niet realistisch en worden daarom 
niet verder geanalyseerd. 
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 4.1. Beschrijvende analyse medische consumptie 
 
In deze paragraaf wordt de medische consumptie, zoals deze aangegeven wordt door de 
respondenten, besproken. Het gaat over (i) het aantal contacten met de huisarts/specialist, 
(ii) opnames in het ziekenhuis (aantal nachten), (iii) gebruik van geneesmiddelen en (iv) 
gebruik van andere gezondheidsvoorzieningen.  
 
Vooraleer we deze vier soorten van medische consumptie bespreken, maken we nog 
enkele algemene bemerkingen. De overgrote meerderheid van de steekproef, namelijk 
93,7%, beschikt over een vaste huisarts. In het algemeen stellen we dan ook vast dat 
94,6% van de steekproef in geval van gezondheidsproblemen het eerste een beroep op de 
huisarts. 1,4% consulteert rechtstreeks een specialist; 2% raadpleegt een arts-homeopaat, 
0,3% richt zich rechtstreeks tot een dienst spoedgevallen van een ziekenhuis en 1,6% 
richt zich tot een andere zorgverlener.  
 
 
4.1.1. Contacten met de huisarts/specialist 
 
Aan de individuen wordt gevraagd of ze al dan niet contact gehad hebben met een 
huisarts of een specialist gedurende de twee maanden voorafgaand aan het interview. 
Indien dit het geval was, dan wordt er gevraagd naar het aantal contacten dat men had 
met een huisarts of een specialist, opnieuw gedurende twee maanden voorafgaand aan het 
interview.  
 
45,7% van de individuen rapporteert minstens één contact met de huisarts, met een 
gemiddelde van 1,8 contacten (range: 1 – 28 contacten). De belangrijkste klacht of ziekte 
die aan de basis ligt van het contact met de huisarts zijn problemen met het 
ademhalingsstelsel (32,2%). De ademhalingsproblemen worden gevolgd door problemen 
met hart en bloedvaten (19,1%) en problemen van het bewegingsapparaat (16,6%). 
32,6% van de contacten met de huisartsen zijn huisbezoeken en 66,3% zijn consultaties. 
In 25,3% van de gevallen komt het contact tot stand op initiatief van de huisarts. In 
73,1% was het de persoon zelf die het initiatief nam om de huisarts te contacteren. In 
2,9% van de huisartscontacten wordt de patiënt nadien verwezen.  
 
20,9% van de individuen rapporteert één of meerdere contacten met de specialist met 
een gemiddelde van 1,6 contacten (range: 1 – 60 contacten). De specialisten die het meest 
geraadpleegd worden, zijn vrouwenartsen (20,2%) en internisten (18,2%), gevolgd door 
orthopedisten (14,8%), neurologen/psychiaters (9%), chirurgen (8,6%) en dermatologen 
(6,6%). De belangrijkste klachten die vermeld werden aan de specialist zijn genito-
urinaire klachten (26,5%), locomotorische klachten (23,9%), dermatologische klachten 
(8%), cardiovasculaire klachten (7,6%), en digestieve klachten (5,5%). In 70,6% van de 
contacten gaat het om een herhalingsbezoek. 59,3% van de contacten met de specialist 
vinden plaats in het ziekenhuis (ambulant) en 37,8% van de contacten in het privé-
kabinet van de specialist. In 51,4% van de gevallen nam de patiënt zelf het initiatief om 
naar een specialist te gaan. In 37,6% van de contacten werd de patiënt doorverwezen op 
aanraden van de huisarts.  
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Tabel 10 geeft de verdeling weer van de contacten met de huisarts en specialist 
gedurende de voorbije twee maanden. 
 
Tabel 10 Verdeling van de contacten met huisarts en specialist per individu (n=5932) 

 Geen contact 1 contact 2 contacten 3-5 contacten >5 contacten 
Huisarts 3 222 

(54,3%) 
1 558 

(26,3%) 
710 

(12%) 
365 

(6,2%) 
78 

(1,3%) 
Specialist 4 692 

(79,1%) 
846 

(14,3%) 
251 

(4,2%) 
122 

(2,1%) 
20 

(0,3%) 
 
 
4.1.2. Hospitalisatie 
 
De referentieperiode voor hospitalisaties is langer dan voor de consultaties met 
huisarts/specialist. Aan de individuen wordt gevraagd of ze gedurende de twaalf maanden 
voorafgaand aan het interview gehospitaliseerd werden.11,6% van de bevolking werd 
gedurende het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen. Bij 66,2% is het meer dan 
een jaar geleden dat ze opgenomen waren in een ziekenhuis en 22,3% van de steekproef 
is nog nooit opgenomen in een ziekenhuis. De gemiddelde opnameduur is 10 nachten per 
persoon per jaar (range: 1 - 119 nachten). In 53,7% van de opnames onderging de patiënt 
een operatie en 16,1% van de opnames waren daghospitalisaties. De meeste opnames 
gebeurden op de diensten inwendige geneeskunde (29,5%) en heelkunde (26,7%). De 
belangrijkste klacht, onderzoek of ziekte waarvoor de opname noodzakelijk was, waren 
locomotorische problemen (25,4%), genito-urinaire problemen (18,7%), cardiovasculaire 
problemen (16,9%) en digestieve problemen (12,6%). Tabel 11 geeft de verdeling van het 
aantal nachten doorgebracht in het ziekenhuis.  
 
Tabel 11 Verdeling van het aantal nachten in het ziekenhuis per individu (n=5932) 

 Geen opname Daghospitalisatie of 
1 nacht 

2 nachten 3-5 nachten >5 nachten 

Hospitalisatie 5 241  
(88,4%) 

186 
(3,1%) 

77  
(1,3%) 

132 
(2,3%) 

296 
(4,9%) 

 
 
4.1.3. Contacten met de kinesist 
 
De contacten met de kinesist worden bevraagd over een referentieperiode van opnieuw 
één jaar. 16,9% van de individuen rapporteert minstens één contact met de kinesist. De 
volgende tabel 12 geeft de verdeling van het aantal contacten met de kinesist gedurende 
het voorbije jaar.  
 

Tabel 12 Verdeling van het aantal contacten met de kinesist per individu (n=5932) 

 Geen contact 1-10 
contacten 

11-20 
contacten 

21-50 
contacten 

>50 contacten 

Kinesist 4 929 
(83,1%) 

427 
(7,2%) 

276 
(4,6%) 

189 
(3,2%) 

111 
(1,9%) 
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4.1.4. Medicatie 
 
In de Gezondheidsenquête wordt aan de geïnterviewden gevraagd of ze de afgelopen 
twee weken geneesmiddelen ingenomen hebben en dit zowel voor voorgeschreven 
geneesmiddelen als voor niet-voorgeschreven geneesmiddelen. 44,9% van de bevolking 
geeft aan de voorbije twee weken voorgeschreven geneesmiddelen te hebben ingenomen. 
Voor de niet-voorgeschreven geneesmiddelen bedraagt dit percentage 34,8%. In het 
totaal hebben 63,7% van de respondenten geneesmiddelen gebruikt gedurende de 
voorbije twee weken. De meest voorgeschreven geneesmiddelen zijn geneesmiddelen 
voor hart, bloedvaten en bloeddruk, geneesmiddelen tegen verkoudheid, pijn en 
koortswerende middelen en geneesmiddelen tegen reuma en gewrichtspijnen. Pijnstillers 
en geneesmiddelen voor verkoudheid of griep worden zeer vaak genomen zonder 
doktersvoorschrift. Geneesmiddelen tegen depressie, antibiotica, hormonen, 
geneesmiddelen voor suikerziekte, epilepsie of de ziekte van Parkinson kunnen alleen 
maar op doktersvoorschrift verkregen worden. Tabel 13 toont de verdeling van het aantal 
verschillende soorten geneesmiddelen die werden ingenomen tijdens de afgelopen 2 
weken.  
 

Tabel 13 Verdeling aantal verschillende soorten genomen geneesmiddelen per individu (n=5932) 

 Geen 
medicatie 

1 soort 2 soorten 3-5 soorten >5 soorten 

Medicatie 2 153 
(36,3%) 

1 805 
(30,4%) 

998 
(16,8%) 

831 
(14%) 

145 
(2,5%) 

 
 
4.1.5. Andere gezondheidsvoorzieningen 
 
Tabel 14 rapporteert het procentuele en ook het absolute aantal personen die gebruik 
hebben gemaakt van verschillende andere gezondheidsdiensten gedurende het jaar 
voorafgaand aan het interview. Het gaat hier om onder meer contacten met paramedici 
(o.m. diëtist, verpleegkundige), met alternatieve genezers (o.m. osteopaat, acupuncturist) 
en ook met enkele specifieke diensten (o.m. arbeidsgeneeskundige dienst, PMS). 
Bovendien wordt het gemiddeld aantal contacten van de gebruikers tijdens het afgelopen 
jaar weergegeven. Voornamelijk de arbeidsgeneeskundige diensten worden nog enigszins 
frequent geraadpleegd (9,7%). De andere medische diensten worden steeds door minder 
dan 5% van de bevolking gebruikt.  
 
Personen ouder dan 60 jaar worden bevraagd over het gebruik van enkele specifieke 
ondersteunende diensten gericht op deze groep. Tabel 15 geeft het aantal en het 
percentage weer van de personen ouder dan 60 die een beroep deden op de diverse 
diensten. 
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Tabel 14 Gebruik van diverse types gezondheidszorg: enkele statistische kengetallen 

Type van gezondheidszorg 1 of meer 
contacten 

Gemiddeld 
aantal contacten 

Range 

Arbeidsgeneeskundige diensten 572 (9,7%) 1,3 1-12 
Chiropractor, osteopaat, kraker 272 (4,6%) 4,6 1-52 
Homeopaat 230 (3,9%) 5,3 1-200 
Thuisverpleging 206 (3,5%) 86,7 1-730 
Diëtist 102 (1,7%) 3,5 1-52 
Acupuncturist 78 (1,3%) 8,6 1-200 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 67 (1,1%) 19,7 1-365 
Thuishulp (diensten voor gezins- en bejaardenhulp) 60 (1%) 76,4 1-730 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezinsvragen 38 (0,6%) 4,3 1-52 
Andere genezer 32 (0,5%) 3,1 1-52 
PMS-centra 28 (0,5%) 1,2 1-12 
Tele-onthaaldiensten, telefonische hulpverlening 7 (0,1%) 2,3 1-5 
Jongeren informatie- en adviescentra 4 (0,1%) 1,7 1-5 
Zelfhulpgroepen 13 (0,2%) 6 1-48 
 

Tabel 15 Gebruik van diverse diensten voor 60 plussers: enkele statistische kengetallen 

Type van dienst 1 of meer 
contacten 

Gemiddeld 
aantal contacten 

Range 

Privé-poetsvrouw 152 (13,7%) 48,3 1-1095 
Poetshulp (van bejaardenhulp) 56 (5,1%) 73,7 1-365 
Gezins- of bejaardenhulp 50 (4,5%) 82,6 1-730 
Warme maaltijden aan huis 26 (2,3%) 177,3 1-365 
Hulp van een dagcentrum 2 (0,2%) 168,3 2-365 
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4.2. Medische consumptie in functie van socio-economische indicatoren 
 
De in paragraaf 4.1. vermelde consumptievariabelen (i) contacten met huisarts/specialist, 
(ii) ziekenhuisopname, (iii) contacten met kinesist en (iv) consumptie van 
geneesmiddelen, worden nu besproken in functie van een aantal socio-economische 
variabelen, namelijk (i) inkomen, (ii) opleiding, (iii) beroep, (iv) leeftijd en (v) geslacht. 
Opnieuw wordt hier steeds het equivalente netto-huishoudinkomen, het hoogste beroep 
binnen het huishouden en het hoogste opleidingsniveau binnen het huishouden toegekend 
aan alle personen die behoren tot dit huishouden. 
 
Kruistabellen kunnen opnieuw reeds een eerste inzicht geven in de socio-economische 
ongelijkheid in medische consumptie. Opnieuw omwille van de vergelijkbaarheid met 
ander onderzoek en omdat dit de meest geconsumeerde zorg is, worden de contacten met 
de huisarts/specialist gedurende de voorbije twee maanden en het aantal nachten die 
doorgebracht werden in het ziekenhuis en het aantal contacten met de kinesist gedurende 
het afgelopen jaar en het aantal ingenomen geneesmiddelen gedurende de voorbije twee 
weken uitgebreid besproken in functie van het equivalente netto-huishoudinkomen.  
 
 
4.2.1. Medische consumptie in functie van de subjectieve gezondheid en equivalent 
netto-huishoudinkomen 
 
De volgende tabellen (tabel 16-20) geven het gemiddeld aantal contacten met 
huisarts/specialist, het gemiddeld aantal nachten in het ziekenhuis, het gemiddeld aantal 
contacten met een kinesist en het gemiddeld aantal soorten geneesmiddelen weer, telkens 
in functie van de subjectieve gezondheid en in functie van het equivalente netto-
huishoudinkomen (standaardafwijking tussen haakjes).  
 
Tabel 16 Aantal contacten met de huisarts gedurende de voorbije twee maanden  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
Gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 0,40 0,43 0,28 0,43 0,38 0,38 
  (0,06) (0,06) (0,04) (0,04) (0,03) (0,02) 
 Goed 0,63 0,60 0,79 0,61 0,65 0,66 
  (0,04) (0,03) (0,05) (0,04) (0,04) (0,02) 
 Redelijk 1,48 1,67 1,54 1,52 1,11 1,51 
  (0,10) (0,11) (0,19) (0,10) (0,17) (0,06) 
 Slecht 2,98 2,81 3,14 2,23 3,34 2,87 
  (0,37) (0,33) (0,48) (0,37) (1,17) (0,20) 
 Zeer slecht 3,46 2,52 3,43 1,24 - 3,20 
  (0,81) (0,45) (0,77) (0,72) - (0,50) 
 Totaal 1,01 0,96 0,85 0,75 0,61 0,83 
  (0,05) (0,04) (0,05) (0,03) (0,03) (0,02) 
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Tabel 17 Aantal contacten met de specialist gedurende de voorbije twee maanden  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
Gezondheid 

Groep 1 
0 BEF-  
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 0,14 0,12 0,15 0,16 0,23 0,17 
  (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,01) 
 Goed 0,26 0,24 0,30 0,26 0,34 0,28 
  (0,04) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,01) 
 Redelijk 0,43 0,53 0,56 0,62 0,77 0,55 
  (0,05) (0,05) (0,10) (0,07) (0,10) (0,03) 
 Slecht 1,00 0,83 0,66 1,16 2,38 0,99 
  (0,57) (0,16) (0,30) (0,19) (1,13) (0,22) 
 Zeer slecht 0,96 1,12 0,66 1,45 - 0,93 
  (0,22) (1,40) (0,24) (0,84) - (0,21) 
 Totaal 0,34 0,32 0,31 0,31 0,35 0,33 
  (0,04) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,01) 

 

Tabel 18 Aantal nachten in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
Gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 0,28 0,22 0,16 0,11 0,19 0,18 
  (0,13) (0,12) (0,06) (0,04) (0,04) (0,03) 
 Goed 0,79 1,08 0,93 0,58 0,33 0,73 
  (0,20) (0,30) (0,20) (0,13) (0,05) (0,08) 
 Redelijk 2,10 2,32 2,07 2,82 1,95 2,27 
  (0,37) (0,44) (0,53) (0,65) (1,03) (0,24) 
 Slecht 10,60 6,46 4,93 11,33 17,74 8,89 
  (2,89) (1,72) (2,80) (3,06) (10,37) (1,39) 
 Zeer slecht 11,59 5,04 4,29 5,63 - 8,62 
  (3,01) (8,53) (2,07) (5,11) - (2,09) 
 Totaal 1,79 1,50 1,03 1,05 0,54 1,16 
  (0,23) (0,21) (0,15) (0,15) (0,12) (0,08) 
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Tabel 19 Aantal contacten met de kinesist gedurende het voorbije jaar  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
Gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 0,91 1,71 2,38 1,65 1,35 1,62 
  (0,25) (0,49) (0,47) (0,27) (0,31) (0,17) 
 Goed 2,41 2,54 3,79 3,38 3,18 3,12 
  (0,46) (0,50) (0,56) (0,57) (0,57) (0,25) 
 Redelijk 9,92 13,14 7,99 11,19 8,04 10,50 
  (1,94) (2,45) (2,07) (1,50) (2,43) (0,99) 
 Slecht 9,41 24,39 15,46 18,12 45,41 18,09 
  (2,95) (8,37) (6,52) (6,92) (31,16) (3,54) 
 Zeer slecht 34,69 14,62 10,93 12,57 - 24,99 
  (16,38) (20,51) (9,25) (19,49) - (9,95) 
 Totaal 5,27 6,26 4,39 4,56 3,25 4,7 
  (0,71) (0,83) (0,50) (0,44) (0,46) (0,27) 
 

Tabel 20 Aantal soorten geneesmiddelen gedurende de voorbije twee weken 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Subjectieve  
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30406 BEF 

Groep 2 
30407 BEF- 
40305 BEF 

Groep 3 
40306 BEF- 
50518 BEF  

Groep 4 
50519 BEF- 
62225 BEF 

Groep 5 
62226 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Zeer goed 0,53 0,56 0,63 0,54 0,67 0,60 
  (0,06) (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,02) 
 Goed 1,11 1,03 1,17 1,02 1,18 1,11 
  (0,05) (0,05) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) 
 Redelijk 2,32 2,34 2,25 2,52 2,35 2,35 
  (0,11) (0,10) (0,14) (0,12) (0,16) (0,05) 
 Slecht 3,82 3,09 4,13 3,88 3,56 3,63 
  (0,36) (0,29) (0,58) (0,54) (0,82) (0,20) 
 Zeer slecht 4,59 4,53 5,49 6,19 - 4,90 
  (0,90) (1,11) (1,50) (3,12) - (0,65) 
 Totaal 1,56 1,39 1,30 1,21 1,12 1,31 
  (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,02) 
 
 
Bekijken we eerst de kolommen van deze vijf kruistabellen. We leiden er uit af dat het 
aantal contacten met de huisarts (specialist) stijgt naarmate de gezondheid als slechter 
wordt ervaren. Individuen met een zeer goede gezondheid rapporteren gemiddeld 0,38 
(0,17) contacten met de huisarts (specialist) gedurende de voorbije twee maanden. Het 
gemiddeld aantal contacten stijgt tot 1,51 (0,55) bij personen met een redelijke 
gezondheid. Individuen die een zeer slechte gezondheid hebben, rapporteren zelfs 
gemiddeld 3,20 (0,93) contacten met de huisarts (specialist). Ook het aantal nachten die 
doorgebracht worden in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar stijgt naarmate de 
subjectieve gezondheid achteruit gaat. Personen met een zeer goede subjectieve 
gezondheid rapporteren gemiddeld 0,18 nachten in het ziekenhuis het afgelopen jaar. Dit 
gemiddeld aantal stijgt tot 2,27 en 8,62 bij individuen met een redelijke en een zeer 
slechte subjectieve gezondheid respectievelijk. Wanneer we de contacten met de kinesist 
bekijken, dan volgen deze dezelfde trend: individuen met een zeer goede subjectieve 
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gezondheid rapporteren gemiddeld 1,62 contacten met de kinesist. Dit gemiddelde stijgt 
tot 10,50 contacten voor personen met een redelijke gezondheid en tot 24,99 voor 
personen met een slechte gezondheid. Voor het aantal soorten geneesmiddelen zijn deze 
getallen 0,60; 2,35 en 4,90 respectievelijk. Deze bevindingen zijn intuïtief zeer 
aannemelijk. Ze geven aan dat individuen die een grotere behoefte hebben aan 
behandeling (nl. diegenen met een slechte of zeer slechte subjectieve gezondheid) meer 
gezondheidszorg consumeren. Dit is een wenselijk resultaat.  
 
Wanneer we nu de rijen bekijken in de bovenstaande kruistabellen, merken we niet zo’n 
duidelijke tendens. Bij éénzelfde gezondheidstoestand wordt er soms minder medische 
zorg geconsumeerd door hogere inkomensklassen, dan weer eens meer. We vinden 
nergens een duidelijke positieve of negatieve samenhang. Voor het aantal contacten met 
de specialist moeten we enigszins nuanceren; de twee hoogste inkomensgroepen hebben 
nu (bijna) steeds het meeste aantal contacten.  
 
 
4.2.2. Medische consumptie in functie van de aanwezigheid van een chronische 
ziekte en equivalent netto-huishoudinkomen 
 
Bekijken we nu de tweede gezondheidsindicator, namelijk de aanwezigheid van 
chronische ziekte. De volgende kruistabellen (tabel 21-25) geven de gemiddelde 
medische consumptie weer, in functie van de gezondheidsindicator en in functie van het 
equivalente netto-huishoudinkomen (standaardafwijking tussen haakjes).  
 
Tabel 21 Aantal contacten met de huisarts gedurende de voorbije twee maanden  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen 0,42 0,40 0,32 0,43 0,45 0,41 
 aandoening (0,04) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,02) 
 1 of meer  1,37 1,35 1,24 1,06 0,77 1,16 
 aandoeningen (0,07) (0,07) (0,07) (0,06) (0,05) (0,03) 
 Totaal 1,01 0,96 0,85 0,75 0,61 0,83 
  (0,05) (0,04) (0,05) (0,03) (0,03) (0,02) 
 

Tabel 22 Aantal contacten met de specialist gedurende de voorbije twee maanden 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen  0,11 0,13 0,18 0,17 0,20 0,16 
 Aandoening (0,02) (0,02) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) 
 1 of meer 0,48 0,45 0,41 0,45 0,49 0,46 
 Aandoeningen (0,06) (0,03) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) 
 Totaal 0,34 0,32 0,31 0,31 0,35 0,33 
  (0,04) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,01) 
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Tabel 23 Aantal nachten in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen  0,45 0,72 0,27 0,50 0,22 0,42 
 aandoening (0,15) (0,29) (0,07) (0,14) (0,04) (0,07) 
 1 of meer  2,60 2,03 1,59 1,58 0,84 1,74 
 aandoeningen (0,35) (0,29) (0,26) (0,27) (0,23) (0,13) 
 Totaal 1,79 1,50 1,03 1,05 0,54 1,16 
  (0,23) (0,21) (0,15) (0,15) (0,12) (0,08) 
 

Tabel 24 Aantal contacten met de kinesist gedurende het voorbije jaar 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen  2,08 2,61 3,14 1,96 2,13 2,37 
 aandoening (0,45) (0,61) (0,70) (0,36) (0,40) (0,23) 
 1 of meer  7,22 8,78 5,33 7,07 4,29 6,54 
 aandoeningen (1,09) (1,32) (0,69) (0,78) (0,81) (0,44) 
 Totaal 5,27 6,26 4,39 4,56 3,25 4,71 
  (0,71) (0,83) (0,50) (0,44) (0,46) (0,27) 
 

Tabel 25 Aantal soorten geneesmiddelen gedurende de voorbije twee weken 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Chronische ziekte Groep 1 

0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Geen  0,61 0,61 0,59 0,68 0,78 0,66 
 aandoening (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) 
 1 of meer  2,14 1,93 1,83 1,73 1,43 1,82 
 aandoeningen (0,08) (0,07) (0,07) (0,07) (0,06) (0,03) 
 Totaal 1,56 1,39 1,30 1,21 1,12 1,31 
  (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,02) 
 
 
Bij de voorgaande tabellen, waar de dummy chronische ziekte gebruikt wordt als 
gezondheidsindicator, kunnen we de volgende opmerkingen maken. We zien opnieuw dat 
ongezonde personen, namelijk diegenen die een chronische ziekte hebben, meer contact 
hebben met de huisarts/specialist (1,16 versus 0,41 voor de huisarts en 0,46 versus 0,16 
voor de specialist). Zij spenderen ook meer nachten in het ziekenhuis (1,74 versus 0,42 
dagen), rapporteren meer kinesistencontacten (6,54 versus 2,37) en gebruiken meer 
soorten geneesmiddelen (1,82 versus 0,66). Opnieuw is dit een wenselijk resultaat. 
Individuen die een grotere behoefte hebben aan behandeling, namelijk diegenen met één 
of meerdere chronische ziekten of aandoeningen, consumeren meer gezondheidszorg.  
 
Bekijken we deze tabellen nu langsheen de rijen, dan zien we dat wie een chronische 
ziekte heeft, relatief frequenter de huisarts contacteert wanneer het netto-equivalente 
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gezinsinkomen lager is. Ook het aantal ziekenhuisdagen en het aantal soorten ingenomen 
geneesmiddelen is groter bij lager inkomen. De specialistische zorg en kinesitherapie 
vormen een uitzondering. Hier zien we geen duidelijk verband met het equivalente netto-
gezinsinkomen. Voor wie niet chronisch ziek is zien we niet dezelfde relaties. De hogere 
inkomensgroepen consumeren hier meer specialistenzorg.  
 
 
4.2.3. Medische consumptie in functie van de psychische gezondheid en equivalent 
netto-huishoudinkomen 
 

 

Tabel 26 Aantal contacten met de huisarts gedurende de voorbije twee maanden  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 

De volgende kruistabellen (tabel 26-30) geven de gemiddelde medische consumptie in 
functie van de derde gezondheidsindicator, de psychische gezondheid, en het equivalente 
netto-huishoudinkomen weer.  

Groep 3 Groep 4 Groep 5 
30332 BEF- 40322 BEF- 50231 BEF- 62001 BEF- 
40321 BEF 50230 BEF  62000 BEF 390000 BEF 

Totaal  

 Goed 0,87 0,65 0,73 0,68 0,55 0,69 
  (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,03) (0,02) 
 Slecht 1,31 1,59 1,11 0,96 0,78 1,16 
 (0,11) (0,10) (0,11) (0,07) (0,07) (0,04) 
 Totaal 1,01 0,96 0,85 0,75 0,61 0,83 
  (0,05) (0,04) (0,05) (0,03) (0,03) (0,02) 

 

 

Tabel 27 Aantal contacten met de specialist gedurende de voorbije twee maanden 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid  

Groep 1 
0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Goed 0,22 0,22 0,24 0,29 0,29 0,25 
  (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,02) (0,01) 
 Slecht 0,60 0,52 0,48 0,39 0,50 0,50 
  (0,11) (0,05) (0,06) (0,05) (0,07) (0,03) 
 Totaal 0,34 0,32 0,31 0,31 0,35 0,33 
  (0,04) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,01) 
 

Tabel 28 Aantal nachten in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar  

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Goed 1,35 0,83 0,77 0,78 0,29 0,79 
  (0,25) (0,16) (0,16) (0,15) (0,06) (0,07) 
 Slecht 2,68 2,83 1,60 1,82 1,17 2,03 
  (0,47) (0,53) (0,35) (0,39) (0,41) (0,20) 
 Totaal 1,79 1,50 1,03 1,05 0,54 1,16 
  (0,23) (0,21) (0,15) (0,15) (0,12) (0,08) 
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Tabel 29 Aantal contacten met de kinesist gedurende het voorbije jaar 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Goed 4,74 3,10 3,44 4,64 2,53 3,68 
  (0,85) (0,49) (0,43) (0,53) (0,39) (0,24) 
 Slecht 6,37 12,51 6,53 4,34 5,08 7,09 
  (1,25) (2,22) (1,28) (0,79) (1,29) (0,67) 
 Totaal 5,27 6,26 4,39 4,56 3,25 4,71 
  (0,71) (0,83) (0,50) (0,44) (0,46) (0,27) 
 

Tabel 30 Aantal soorten geneesmiddelen gedurende de voorbije twee weken 

  Equivalent netto-huishoudinkomen 
Psychische 
gezondheid 

Groep 1 
0 BEF- 
30331 BEF 

Groep 2 
30332 BEF- 
40321 BEF 

Groep 3 
40322 BEF- 
50230 BEF  

Groep 4 
50231 BEF- 
62000 BEF 

Groep 5 
62001 BEF- 
390000 BEF 

Totaal  

 Goed 1,24 1,07 1,07 1,03 1,01 1,08 
  (0,05) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,02) 
 Slecht 2,22 2,03 1,80 1,75 1,39 1,84 
  (0,12) (0,09) (0,10) (0,10) (0,08) (0,05) 
 Totaal 1,59 1,39 1,30 1,21 1,12 1,31 
  (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,02) 
 
Ook personen met een slechte psychische gezondheid consumeren meer gezondheidszorg 
in vergelijking met personen met een goede psychische gezondheid. Wanneer we de 
tabellen langsheen de rijen bekijken, dan zien we dat personen met een slechte 
psychische gezondheid meer contact hebben met de huisarts en langer in het ziekenhuis 
liggen wanneer het equivalent netto-inkomen lager is. Ook het aantal verschillende 
soorten ingenomen geneesmiddelen stijgt naarmate het inkomen daalt. Personen die een 
goede psychische gezondheid hebben, rapporteren daarentegen meer contacten met de 
specialist maar minder nachten in het ziekenhuis en minder geneesmiddelen naarmate het 
equivalente netto-inkomen stijgt.  
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4.2.4. Medische consumptie in functie van gezondheidsindicatoren en andere socio-
economische indicatoren 
 
De medische consumptie hebben we ook bekeken in functie van andere socio-
economische indicatoren, namelijk opleidingsniveau, arbeidsstatus, leeftijd en geslacht. 
Analoog aan de werkwijze in paragraaf 3.2. beperken we ons hier tot het bespreken van 
de belangrijkste relaties. De tabellen zelf zijn te bekomen bij de auteurs.  
 
Bekijken we de medische consumptie in functie van opleidingsniveau, dan krijgen we 
een zeer onregelmatig beeld: er zijn weinig of geen systematische tendensen. Bij de 
consumptie van huisartszorg is er eerder sprake van lagere consumptie bij de hoger 
opgeleiden. Dit negatief verband is het duidelijkst aanwezig wanneer chronische ziekte of 
psychische gezondheid genomen wordt als gezondheidsindicator en geldt in mindere 
mate voor SAH. Hetzelfde beeld, maar nog zwakker vinden we terug bij de consumptie 
van ziekenhuiszorg. Er wordt minder ziekenhuiszorg geconsumeerd door hoger 
opgeleiden, gegeven een bepaald niveau van psychische gezondheid of gegeven dat  men 
één of meerdere chronische ziekten heeft. Indien men geen chronische aandoeningen 
heeft, of voor de categorieën van SAH, is er geen verband. Consultaties bij de specialist 
hebben geen systematisch positief of negatief verband met het opleidingsniveau. Bij de 
consumptie van kinesitherapie springt in het oog dat personen zonder diploma steeds een 
lagere consumptie hebben. Verder verloopt het verband met het opleidingsniveau niet 
steeds in dezelfde richting. Bij de consumptie van geneesmiddelen tenslotte, is er meestal 
sprake van een hogere consumptie bij de individuen zonder diploma. Er worden minder 
geneesmiddelen geconsumeerd naarmate het opleidingsniveau stijgt, gegeven een 
bepaald niveau van psychische gezondheid of gegeven dat men één of meerdere 
chronische ziekten heeft. Indien men geen chronische aandoeningen heeft, of voor de 
categorieën van SAH, is er geen verband. 
 
In functie van de arbeidsstatus, vinden we hoofdzakelijk terug dat personen die niet 
werken, meer medische zorg consumeren, gegeven hun gezondheidstoestand. Dit is 
overduidelijk het geval wanneer we chronische ziekte of psychische gezondheid 
gebruiken als gezondheidsindicator. Maar ook voor de variabele SAH geldt grotendeels 
dat niet werkenden van alle types medische zorg meer consumeren, bij een gegeven 
gezondheidstoestand. Er is één grote uitzondering: werkenden consumeren wel meer 
specialistische zorg dan niet werkenden gegeven een bepaalde SAH. Dit geldt ook bij de 
variabele chronische ziekte, bij individuen zonder chronische ziekte.  
 
De consumptie van gezondheidszorg stijgt in functie van de leeftijd volgt een U-vormig 
patroon, gegeven een gezondheidstoestand, met uitzondering van het aantal contacten 
met de specialist, waar we geen duidelijk patroon terugvinden.  
 
Mannen rapporteren, gegeven hun gezondheidstoestand, steeds minder medische 
consumptie dan vrouwen. Bij het aantal nachten in het ziekenhuis consumeren vrouwen 
echter niet overtuigend meer dan mannen, vooral niet wanneer we de variabele SAH 
bekijken.  
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4.2.5. Samenvatting 
 
Samengevat leren we uit deze paragraaf het volgende. Zoals verwacht consumeren 
individuen die een slechte gezondheid hebben, meer gezondheidszorg. Dit is een 
wenselijke bevinding, aangezien zij een grotere behoefte aan gezondheidszorg hebben is 
het normaal dat zij meer gezondheidszorg consumeren. Wanneer we de relatie tussen de 
consumptie van medische zorg en het inkomen bekijken, dan merken we het volgende. 
Ongezonde personen consumeren meer huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en medicatie 
naarmate hun inkomen lager is. Omgekeerd merken we dat de hogere inkomensgroepen 
meer specialistenzorg consumeren dan lagere inkomensgroepen, voornamelijk wanneer 
ze een goede gezondheid hebben (denken we bv. aan preventie). Deze bevindingen zijn 
voornamelijk relevant wanneer we de medische consumptie bekijken in functie van het 
inkomen. Bij opleiding vinden we deze relaties nauwelijks terug. Er is wel een duidelijke 
tendens naargelang de arbeidsstatus. Met uitzondering van de consultaties bij de 
specialist consumeren niet werkenden doorgaans meer medische zorg dan werkenden bij 
dezelfde gezondheidstoestand. Het consumptiepatroon bij een gegeven 
gezondheidstoestand is U-vormig in functie van de leeftijd (uitz. specialistische zorg) en 
ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen.  
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4.3. Multivariate analyse van medische consumptie 
 
In voorgaande paragrafen is bivariaat nagegaan of mensen in een gelijkaardige 
gezondheidstoestand ook in dezelfde mate gebruik maken van gezondheidszorg. In deze 
paragraaf zal de weg van de multidimensionele analyse verder gezet worden. We zullen 
met behulp van een regressiemodel de vraagvergelijkingen schatten van de vijf types 
medische consumptie om zo meer inzicht te krijgen in de factoren die de medische 
consumptie verklaren.  
 
In paragraaf 4.3.1. geven we eerst uitleg over het theoretisch regressiemodel en in 
paragraaf 4.3.2. worden de variabelen besproken die gebruikt worden om medische 
consumptie te verklaren. De resultaten van de regressies worden gerapporteerd in 
paragraaf 4.3.3. en de interpretatie van de coëfficiënten wordt verduidelijkt in deel 4.3.4. 
In paragraaf 4.3.5. wordt het regressiemodel uitgebreid met enkele interactie-effecten 
tussen de verklarende variabelen. Tenslotte bespreken we in paragraaf 4.3.6. enkele 
profielen van individuen waarvan we verwachten dat ze een grotere kans op problemen 
van toegankelijkheid hebben.  
 
 
4.3.1. Theorisch regressiemodel 
 
In deze paragraaf gaan we na wat de determinanten zijn van de medische consumptie. We 
gebruiken hiervoor een twee-stapsmodel, aangezien dit type van model geschikt is voor 
het analyseren van medische consumptie op individueel niveau, waarbij een grote 
proportie van individuen niet consumeren en er een scheve verdeling is van de 
consumptie over de gebruikers. Het eerste deel van het model onderzoekt de 
determinanten van een beslissing van een individu om gezondheidszorg te zoeken en het 
tweede deel onderzoekt de determinanten van de hoeveelheid van gezondheidszorg die 
geconsumeerd wordt, gegeven dat er enige consumptie geweest is. Een voordeel van het 
twee-stapsmodel is dat het toelaat dat vraag- en aanbodeffecten een verschillende rol 
spelen in de twee delen (Häkkinen, 1996 en Gerdtham, 1997). Er wordt aangenomen dat 
de initiële beslissing om gezondheidszorg te consumeren of niet, bepaald wordt door 
aspecten van de vraag, terwijl het aantal contacten nadat de dokter reeds gecontacteerd 
was, meer beïnvloed wordt door aspecten van het aanbod, zoals bijvoorbeeld de dokter 
zijn beslissing of aanbevelingen.  
 
De eerste stap in het twee-stapsmodel schat de kans op consumptie met een logistische 
regressie (een Logit model). De afhankelijke variabele is een binaire variabele die de 
waarde 0 aanneemt wanneer het individu het type van gezondheidszorg niet consumeert 
gedurende de referentieperiode en die de waarde 1 aanneemt in het andere geval. De kans 
op consumptie wordt geschat volgens de volgende vergelijking:  
 

)1(
1
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Met  P = kans op consumptie 
 X = vector van verklarende variabelen 
 b = vector van te schatten coëfficiënten 
 a = constante 
 
In de tweede stap wordt de omvang van de consumptie geschat met de kleinste kwadraten 
methode (OLS of ordinary least squares), indien er consumptie geweest is gedurende de 
referentieperiode (de binaire variabele van het Logit model heeft de waarde 1 
aangenomen). De volgende vergelijking zal geschat worden voor een deelgroep van de 
steekproef.  
 

bXaY +=
 
Met:  Y = volume van de consumptie 
 X = vector van verklarende variabelen 
 b = vector van de te schatten coëfficiënten 
 a = constante 
 
Het gebruik van een twee-stapsmodel heeft zijn voor- en tegenstanders in de literatuur 
(Jones, 1998), maar wordt frequent gebruikt voor de verklaring van medische 
consumptie16.  
 
 
4.3.2. De verklarende variabelen 
 
Ter verklaring voor de medische consumptie worden drie sets van verklarende variabelen 
beschouwd: socio-economische variabelen, variabelen met betrekking tot het medisch 
aanbod en gezondheidsvariabelen. Voor een samenvatting van de gebruikte variabelen, 
labels en definities: zie appendix.  
 
Socio-economische variabelen 
 
Een eerste reeks variabelen kunnen we omschrijven als socio-economische 
karakteristieken van de patiënt: inkomen, verzekeringsstatus, leeftijd, geslacht, opleiding, 
arbeidsstatus en huishoudtype.  
 
Twee variabelen die in belangrijke mate onze aandacht weerhouden zijn het inkomen en 
de verzekeringsstatus. Volgens standaard economische theorie mag aangenomen worden 

                                                 
16 Twee-staps, sample selection en hurdle modellen worden gebruikt.  De keuze tussen de modellen hangt 
af van de aard van de verklaarde of afhankelijke variabele.  Het twee-stapsmodel is aangewezen onder de 
volgende omstandigheden.  Ten eerste moeten de waargenomen nullen (geen contact met de medische 
sector) in de eerste stap overeenkomen met 'echte' nullen en niet met observaties waarvoor geen informatie 
beschikbaar is.  Ten tweede moet het gaan om een sequentiële beslissing.  D.w.z. eerst beslist de consument 
om medische zorg te consumeren, daarna, afhankelijk van het advies van de arts, hoeveel hij gaat 
consumeren. 
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dat inkomen een positieve invloed uitoefent op de medische consumptie. Wie over een 
hoger inkomen beschikt kan en zal meer medische zorg aankopen. We gebruiken hier 
opnieuw het zelfgerapporteerde netto-huishoudinkomen, gecorrigeerd voor de 
familiestructuur (d.i. het equivalente netto-huishoudinkomen). Omwille van het eventueel 
verwachte niet-lineaire effect van inkomen, wordt de variabele op twee verschillende 
manieren gedefinieerd. In de eerste versie van het model hebben we een logaritmische 
transformatie van de continue inkomensvariabele gebruikt. De logaritmische 
transformatie gebruiken we om de effecten van extreme waarden te matigen. In versie 
twee van het model hebben we een set van 9 dummies gebruikt die 9 categorieën van 
inkomen vertegenwoordigen. De zesde inkomensgroep (45.538 BEF – 50.518 BEF) is 
gebruikt als referentiecategorie en wordt uit de regressie weggelaten. Het voordeel van 
deze tweede specificatie is dat we geen functionele vorm opleggen aan de invloed van 
inkomen op het gebruik van de gezondheidszorg. Vanuit billijkheidsoogpunt is het 
ongewenst dat het inkomen een significante invloed uitoefent op de consumptie: het geeft 
immers aan dat er verschillen zijn in consumptie naargelang het inkomen waarover men 
beschikt.  
 
De twee verzekeringsvariabelen die opgenomen worden als verklarende variabelen 
weerspiegelen de kost van de medische zorg voor de patiënt. Een eerste 
verzekeringsvariabele geeft aan of de respondent kan genieten van een verhoogde 
tegemoetkoming (als WIGW b.v.). Een tweede binaire variabele geeft aan of het 
individu op eigen initiatief een bijkomende verzekering heeft afgesloten ter dekking van 
de persoonlijke bijdragen. Ook hier is voor beide variabelen het verwachte effect positief: 
wie een lagere prijs moet betalen zal meer medische zorg consumeren. Significante 
positieve effecten kunnen een aanduiding zijn van “moral hazard”: een toename van de 
consumptie ten gevolge van een betere dekking van de medische kosten door de 
ziekteverzekering. Voor de vrijwillige bijkomende verzekering kan eveneens zelfselectie 
van belang zijn: wie meer medische consumptie verwacht zal sneller geneigd zijn om een 
dergelijke verzekering af te sluiten. Meer informatie over de verzekeringstoestand is niet 
beschikbaar. Zo zou het interessant zijn om te weten of personen verzekerd zijn in het 
stelsel van zelfstandigen met of zonder kleine risico's; maar deze informatie is niet 
beschikbaar voor gepensioneerden. Interactie-effecten tussen inkomen en 
gezondheidsindicatoren of tussen verzekeringstoestand en gezondheidsindicatoren 
kunnen eveneens opgenomen worden om na te gaan of het inkomen een verschillende 
impact heeft op meer of minder gezonde individuen. 
 
Leeftijd wordt geïntroduceerd als indicator van gezondheid. De behoefte aan medische 
zorg is relatief groter bij kinderen, daalt tot een minimum en stijgt daarna opnieuw met 
het ouder worden. Omwille van dit verwachte U-vormig verband wordt de leeftijd op 
twee manieren gedefinieerd. In versie 1 wordt een continue leeftijdsvariabele tegelijk 
lineair en kwadratisch opgenomen. In versie 2 hebben we 7 dummies opgenomen als 
verklarende variabele, die elk een leeftijdscategorie vertegenwoordigen. De jongste 
leeftijdsklasse (< 25 jaar) is de referentiecategorie (versie 2). De laatste aanpak heeft als 
voordeel dat we zelf geen functionele vorm opleggen aan het effect van leeftijd op het 
gebruik van de gezondheidszorg.  
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Naast leeftijd, is ook geslacht een determinant van de medische consumptie. Het is 
algemeen bekend dat vrouwen meer medische zorg consumeren dan mannen. Dit zal 
opgenomen worden door een binaire variabele die het geslacht aanduidt (1=man; 
0=vrouw). Bovendien werd er een binaire variabele opgenomen die aanduidt of een 
vrouw op het moment van de ondervraging zwanger is of minder dan een jaar geleden 
bevallen is (1=vruchtbare vrouw; 0=man of andere vrouw).  
 
Opleiding wordt vaak opgenomen omwille van verwachte productiviteitseffecten. De 
hypothese is dat wie een hogere opleiding genoot, op een efficiëntere manier gezondheid 
kan produceren. Het verwachte effect van een hogere opleiding op medische consumptie 
is daarom negatief. Opleiding wordt opgenomen door 4 binaire variabelen die aangeven 
of het individu ofwel geen diploma heeft ofwel een diploma van het lager onderwijs, 
lager middelbaar of hoger middelbaar. Hoger onderwijs is de vijfde categorie en 
tegelijkertijd de referentiecategorie.  
 
Andere karakteristieken die opgenomen worden, zijn arbeidsstatus (1=werkend; 0=niet 
werkend) en gezinstype. Het effect van arbeidsstatus op de consumptie is onbeslist. 
Enerzijds betekent een goede gezondheid meer financiële voordelen voor iemand die 
werkt en wordt daarom een grotere vraag naar medische zorg verwacht. Anderzijds is de 
tijdskost die men oploopt bij de consumptie van zorg dan weer groter waardoor een 
negatieve invloed verwacht wordt. 
 
Type van het gezin wordt ook opgenomen door drie dummies: alleenstaande, 
alleenstaande met kinderen, koppel zonder kinderen. De rest van de gezinnen worden 
gebruikt als referentiecategorie, namelijk koppels met kinderen en complexe 
huishoudens. De onderliggende assumptie is dat alleenstaande personen meer 
gezondheidszorg consumeren, omwille van het feit dat ze minder kunnen genieten van 
mantelzorg.  
 
Medisch aanbod variabelen 
 
De tweede reeks variabelen heeft betrekking op het aanbod. We introduceren een binaire 
variabele die aangeeft of de patiënt al dan niet een vaste huisarts heeft. We verwachten 
dat continuïteit van de zorg de beslissing om de huisarts te contacteren positief zal 
beïnvloeden. Nochtans wordt verondersteld dat de continuïteit van de zorg leidt tot een 
daling van het aantal contacten bij diegenen die minstens één contact hadden (Häkkinen, 
1996). Aangezien de huisarts een betere kennis heeft van de patiënt, zal hij het minder 
noodzakelijk vinden om hem door te sturen naar een specialist. Indien het hebben van een 
vaste huisarts “medical shopping” vermindert, kan een negatieve invloed op medische 
consumptie verwacht worden. Aan de andere kant kan continuïteit van de zorg het 
vertrouwen van de patiënt in de huisarts aanscherpen en dit geeft de dokter een groter 
potentieel om het gebruikspatroon van de patiënt te beïnvloeden ten gunste van zijn eigen 
belangen. Hierbij kunnen we bovendien opmerken dat in België, de huisartsen geen 
enkele prikkel hebben om het aantal contacten in te perken, integendeel, de huisarts zijn 
salaris is afhankelijk van het aantal contacten (per prestatie financiering).   
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Daarnaast wordt de medische densiteit in het arrondissement waar de patiënt woont, 
opgenomen: het aantal huisartsen en specialisten (voltijdse equivalenten) en het aantal 
ziekenhuisbedden per 10 000 inwoners. Zowel omwille van redenen van 
aanbodgeïnduceerde vraag als omwille van redenen van verminderde tijdskosten en/of 
verbeterde kwaliteit wordt een positieve eigen elasticiteit verwacht en een negatieve 
kruiselingse elasticiteit van de medische densiteit.  
 
Gezondheidsvariabelen 
 
Een derde en laatste blok variabelen geeft de gezondheidstoestand van de patiënt weer. In 
deze studie wordt gezondheidstoestand gebruikt als een exogene variabele die gemeten 
wordt aan de hand van drie variabelen: subjectieve gezondheid, chronische ziekte en 
psychische gezondheid. Naast vier dummies voor de subjectieve gezondheidstoestand 
en een vector van chronische aandoeningen (die uitgebreid besproken worden in de 
vorige paragraaf), hebben we een dummy opgenomen die de psychische 
gezondheidstoestand van de patiënt weergeeft (1=slechte psychische gezondheid; 
0=goede psychische gezondheid). Van de gezondheidsvariabelen wordt verwacht dat zij 
de belangrijkste determinanten zullen zijn van de medische consumptie. Wie in slechtere 
gezondheid verkeert of een chronische aandoening of ziekte heeft, wordt verwacht meer 
medische zorg te consumeren. 
 
Deze drie sets van verklarende variabelen werden één voor één in het model opgenomen. 
Telkens werden twee specificaties van elke vergelijking uitgevoerd: in een eerste 
specificatie worden inkomen en leeftijd als continue variabelen opgenomen (Logit v1 en 
OLS v1), in een tweede specificatie door meerdere klassen (Logit v2 en OLS v2). In een 
eerste fase werden enkel de socio-economische karakteristieken van de patiënt gebruikt 
om de medische consumptie te verklaren. Vervolgens werden de karakteristieken van het 
medisch aanbod hieraan toegevoegd. Tenslotte werden ook de variabelen die de 
gezondheidstoestand van de patiënt weergeven, opgenomen. Een F-toets werd gebruikt 
om te onderzoeken of de additionele verklaring van de variantie door het opnemen van de 
variabelen die het medisch aanbod karakteriseren en door de gezondheidsvariabelen 
statistisch significant was. Het uitgebreide model bleek statistisch gezien beter dan de 
twee andere modellen. In de bespreking van de resultaten beperken we ons tot de 
schattingsresultaten van dit uitgebreide model.  
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4.3.3. Schattingsresultaten  
 
Onderstaande tabel 31 bevat de resultaten van de geschatte vergelijkingen voor kans op 
contact met (i) de huisarts, (ii) de specialist, (iii) het ziekenhuis, (iv) de kinesist en (v) 
geneesmiddelen en voor de omvang van de consumptie. De schattingen worden 
uitgevoerd volgens de methode van White, waarbij gecorrigeerd wordt voor 
heteroscedasticiteit van de storingstermen. De tabel bevat voor elke geschatte 
vergelijking de geschatte coëfficiënt in een eerste kolom. Het teken van de geschatte 
coëfficiënten geeft de richting van het effect weer. Een positief teken geeft aan dat een 
toename van de verklarende variabele samengaat met een toename van de kans op of 
omvang van de consumptie. In een tweede kolom bij elke geschatte vergelijking wordt de 
statistische significantie van de geschatte parameter weergegeven. De interpretatie van de 
geschatte coëfficiënten (m.a.w. de grootte van het effect) komt in een volgende paragraaf 
aan bod.  
 
Gezondheidsvariabelen 
 
In het algemeen kunnen we vaststellen dat de gezondheidsvariabelen de belangrijkste 
variabelen zijn voor de verklaring van medische consumptie. Ten opzichte van de 
referentiecategorie van personen die in heel goede gezondheid verkeert, consumeert wie 
in goede, redelijke, slechte of zeer slechte gezondheid verkeert, meer. Dit geldt voor de 
kans op contact met de huisarts, de specialist, het ziekenhuis, de kinesist en het gebruik 
van geneesmiddelen als voor het aantal contacten met de huisarts, de specialist en het 
aantal nachten in het ziekenhuis, het aantal contacten met de kinesist en het aantal soorten 
geneesmiddelen17. Niet alleen de subjectieve gezondheid is een belangrijke verklarende 
factor. Ook de aanwezigheid van sommige chronische ziekten heeft een positieve 
invloed op de medische consumptie. Dit valt vooral op bij de consumptie van 
geneesmiddelen, waar de helft van de chronische aandoeningen die opgenomen zijn in de 
regressievergelijking aanleiding geeft tot een significant hogere kans op consumptie van 
geneesmiddelen. Twee op drie van de chronische aandoeningen brengt bovendien ook 
een grotere hoeveelheid van consumptie van geneesmiddelen met zich mee. Ook de 
slechte psychische gezondheid van een individu heeft een positief effect op de kans op 
contact met de huisarts, specialist, de kans op opname in het ziekenhuis en de kans op het 
gebruik van geneesmiddelen. Bovendien consumeert iemand die psychisch ziek is een 
groter aantal contacten bij de huisarts en consumeert hij/zij meer geneesmiddelen. Het is 
intuïtief zeer aannemelijk dat psychische ziekte geen effect heeft op de consumptie bij de 
kinesist. Minder duidelijk is het feit dat psychisch zieke personen geen groter aantal 
nachten in het ziekenhuis verblijven.  
 
 
 
 

                                                 
17 Dit moet enigszins genuanceerd worden.  Wie in goede gezondheid verkeert, consumeert niet significant 
meer raadplegingen bij de huisarts of soorten geneesmiddelen.  Ook voor wie in slechte of in zeer slechte 
gezondheid verkeert kon geen significant effect op het aantal raadplegingen bij de specialist en bij de 
kinesist gevonden worden. 
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Socio-economische variabelen 
 
Naast de gezondheidstoestand, beïnvloeden de socio-economische karakteristieken de 
medische consumptie. We vinden meestal een positieve maar niet significante invloed 
van het inkomen op de medische consumptie. Voornamelijk de kans op contact hangt op 
een positieve manier samen met het inkomen. Wanneer het inkomen in logaritmische 
vorm opgenomen wordt verhoogt enkel de kans op een contact met de kinesist en het 
gebruik van geneesmiddelen significant wanneer het inkomen toeneemt. De invloed van 
het inkomen op de omvang van de consumptie is nooit significant18. Op basis van de 
geschatte vergelijkingen met de inkomensklassen wordt duidelijk dat een stijging van het 
inkomen niet over de hele lijn aanleiding geeft tot een stijging van de consumptie, maar 
dat het voornamelijk één of meerdere hogere klassen zijn die meer consumeren dan één 
of meerdere lagere inkomensklassen. 
 
Ook de verzekeringsvariabelen oefenen hun effect uit op de kans op consumptie. Wie 
vanuit de verplichte verzekering recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, zal 
sneller geneigd zijn om een huisarts of een kinesist te contacteren. Wie op eigen initiatief 
een bijkomende verzekering afsloot, gaat sneller naar de specialist, het ziekenhuis, de 
kinesist. Op de omvang van de consumptie kan er alleen een significante invloed 
vastgesteld worden bij de kinesist en de geneesmiddelen. Wie geniet van een verhoogde 
tegemoetkoming van de remgelden consumeert immers meer raadplegingen bij de 
kinesist en gebruikt meer soorten geneesmiddelen. Ook personen met een bijkomende 
verzekering consumeren meer geneesmiddelen. Interactie-effecten tussen inkomen en 
gezondheidstoestand en tussen inkomen en verzekeringssituatie zijn buiten beschouwing 
gelaten in dit basismodel, maar zullen in een volgende paragraaf besproken worden.  
 

                                                 
18 Schattingen waarbij het equivalent netto-huishoudinkomen werd vervangen door de rangorde van het 
equivalent netto-huishoudinkomen of door het (niet-equivalente) huishoudinkomen, liggen in dezelfde lijn. 
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Tabel 31 Schattingsresultaten twee-stapsmodel  
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Tenslotte stellen we voor de overige socio-economische karakteristieken ook bijna 
uitsluitend een significant effect vast op de kans op medische consumptie. De effecten 
zijn zoals verwacht. De invloed van leeftijd is U-vormig, behalve bij de specialist. 
Mannen hebben minder kans op consumptie (niet significant bij kans op opname in het 
ziekenhuis) en gebruiken significant minder soorten van geneesmiddelen. Vrouwen die 
zwanger zijn of minder dan een jaar geleden bevallen zijn, hebben een grotere kans op 
contact met de huisarts, specialist en kinesist en een grotere opnamekans in het 
ziekenhuis. Deze effecten zijn inderdaad zoals verwacht, denken we maar aan de 
opvolging door huisarts of gynaecoloog tijdens de zwangerschap, 
zwangerschapsoefeningen bij de kinesist en de opname in een ziekenhuis voor de 
bevalling. Een hogere opleiding hangt samen met een hogere kans op contact met de 
specialist en de kinesist (significant). Wie werkt heeft een significant grotere kans op een 
contact met de huisarts en consumeert minder contacten bij de kinesist. Ook het 
huishoudtype speelt een rol bij de consumptie van gezondheidszorg. Alleenstaande 
personen zonder kinderen hebben een significant grotere kans op contact met de huisarts. 
Alleenstaanden met of zonder  kinderen en koppels zonder kinderen hebben ook een 
significant grotere kans op contact met een specialist en op opname in een ziekenhuis in 
vergelijking met de meer complexe huishoudens. Koppels zonder kinderen hebben dan 
weer een significant kleinere kans op contact met een kinesist. Opnieuw vinden we geen 
effect terug op de omvang van de consumptie, met uitzondering van alleenstaanden 
zonder kinderen die significant meer contacten hebben bij de kinesist.  
 
 
Medisch aanbod variabelen 
 
Weinig of geen effect kan vastgesteld worden van de variabelen die het medisch aanbod 
karakteriseren. De medische densiteit beïnvloedt niet significant de kans op consumptie, 
noch de omvang van de consumptie19. Het enige statistisch significante effect dat kan 
vastgesteld worden, is de positieve invloed van het hebben van een vaste huisarts op de 
kans op een consultatie met de huisarts en de kans op gebruik en het aantal soorten 
geneesmiddelen. De afwezigheid van een invloed van het aanbod is niet in 
overeenstemming met wat men in de literatuur terugvindt of wat men in andere Belgische 
studies kon vaststellen. Een verklaring hiervoor is niet meteen terug te vinden. Weliswaar 
konden in deze studie betere variabelen voor de gezondheidstoestand opgenomen 
worden.  
 
De variantie in medische consumptie kan op een bevredigende manier verklaard worden 
door de verklarende variabelen. Het aandeel van de verklaarde variantie in de totale 
variantie (R2) ligt tussen 9% tot 38%, wat behoorlijk is wanneer men werkt met 
individuele gegevens. De consumptie van de specialist is het moeilijkst te verklaren met 
een R2 van 9% voor de kans op consumptie en slechts 4% voor het aantal contacten. De 
consumptie van geneesmiddelen is het gemakkelijkst te verklaren met een R² van 21% 
voor de kans op consumptie en 38% voor het aantal verschillende soorten gebruikte 
geneesmiddelen.  
                                                 
19 In tabel 31 is de variabele in lineaire vorm opgenomen, maar ook bij een logaritmische transformatie 
blijven die bevindingen overeind. 
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4.3.4. Interpretatie van de coëfficiënten 
 
De richting en de significantie van de beïnvloeding is onafhankelijk van de meeteenheden 
van de verklarende variabelen. Voor de interpretatie van de grootte van de coëfficiënten 
is dit wel van belang. De effecten van de continue verklarende variabelen worden daarom 
berekend als elasticiteiten. De impact van de binaire verklarende variabelen op de kans 
op consumptie en op de omvang van de consumptie komt daarna aan bod20.  
 
Vier verklarende variabelen werden continu opgenomen in het regressiemodel, namelijk 
het inkomen (lneqink, alleen in versie 1) en de drie variabelen met betrekking tot de 
medische densiteit (gpdens, spdens en beddens). Tabel 32 geeft de elasticiteit van de 
vraag van het inkomen en de medische densiteiten. De elasticiteit wordt gedefinieerd als 
de procentuele verandering in de afhankelijke variabele ten gevolge van een procentuele 
verandering in de verklarende variabele. De totale elasticiteit van de vraag is gelijk aan 
de som van de elasticiteit van de kans op consumptie en de elasticiteit van de 
voorwaardelijke consumptie. De elasticiteiten variëren naargelang de waarde van de 
verklarende en/of afhankelijke variabelen en ze werden berekend in de gemiddelden van 
de steekproef.  
 
Tabel 32 Elasticiteiten voor de continue variabelen (inkomen en medische densiteiten) 

  Huisarts Specialist Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
  Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS 

Lneqink 1 0,024 -0,008 0,026 -0,031 0,026 -0,007 0,020 0,149 0,013 0,045 
Gpdens 1 0,065 -0,224 -0,109 0,200 -0,178 -0,798 -0,251 -0,014 0,256 0,385 
 2 0,073 -0,236 0,139 0,209 -0,162 -0,639 -0,250 0,395 0,260 0,238 
Spdens 1 -0,182 0,015 0,147 0,045 0,093 0,367 0,061 0,004 -0,072 -0,061 
 2 -0,194 0,019 0,027 0,036 0,084 0,251 0,058 -0,474 -0,081 -0,058 
Beddens 1 0,013 -0,017 -0,091 -0,080 -0,174 0,044 0,020 0,001 -0,079 -0,065 
 2 0,016 -0,012 -0,071 -0,083 -0,176 0,098 0,024 0,394 -0,077 0,004 

 
Alle elasticiteiten werden berekend, maar enkel de vetjes afgedrukte waarden zijn 
statistisch significant. Aan de betekenis van de andere waarden kan dan ook weinig 
belang gehecht worden. Zoals reeds in de voorgaande paragraaf werd vermeld, is enkel 
de coëfficiënt van de variabele inkomen significant verschillend van nul in de logit 
vergelijking van zowel de kinesist en de medicatie. Het inkomen oefent nooit een 
significante invloed uit op de omvang van de consumptie, maar verhoogt wel de kans op 
contact met een kinesist en het gebruik van geneesmiddelen. De elasticiteiten zijn erg 
klein. Ze worden als volgt geïnterpreteerd. Wanneer het inkomen met 1% zou stijgen, dan 
stijgt de kans op contact met de kinesist 0,020%. Analoog stijgt de kans op gebruik van 
medicatie met 0,013%. Zoals we reeds wisten beïnvloeden noch de medische densiteiten 
de kans op consumptie, noch de omvang van de consumptie op een significante manier. 
De berekende elasticiteiten zijn bovendien steeds erg klein.  
 
Tabel 34 geeft de interpretatie weer van de coëfficiënten van de binaire variabelen. De 
eerste rij van de tabel vermeldt de kans op consumptie en de omvang van de consumptie 
voor een individu waarvoor alle verklarende variabelen de gemiddelde waarde van de 
                                                 
20 Voor meer details over de berekening van de elasticiteiten, zie appendix. 
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steekproef aannemen (onder de hoofding "basis"). We lezen bijvoorbeeld dat een 
"gemiddeld" individu 47% kans heeft op een consultatie met de huisarts en dat hij 1,77 
contacten heeft met de huisarts. Vervolgens wordt in de tabel weergegeven wat de kans is 
op consumptie en de omvang van de consumptie wanneer voor één van de binaire 
variabelen de waarde 1, respectievelijk 0 aangenomen wordt (al de rest gelijkblijvend). 
Bijvoorbeeld stellen we vast dat de kans op consumptie bij de huisarts voor iemand met 
een vaste huisarts gelijk is aan 0,50 terwijl de kans voor iemand zonder vaste huisarts 
gelijk is aan 0,20. Het aantal contacten bij de huisarts is respectievelijk 1,77 voor iemand 
met een vaste huisarts en 1,67 voor iemand zonder vaste huisarts. Wanneer het gaat om 
categorische variabelen die voorgesteld worden door meerdere binaire variabelen, dan 
krijgt uiteraard één categorie de waarde 1, terwijl de andere categorieën de waarde 0 
aannemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een diploma lager onderwijs bezit, nemen voor 
de berekeningen van de kans op consumptie of van de omvang van de consumptie de 
variabelen geen diploma, lager secundair, hoger secundair en universitair onderwijs de 
waarde 0 aan. Voor de variabelen inkomen en leeftijd, die continu werden opgenomen in 
de Logit versie 1 en OLS versie 1 regressievergelijkingen, werd het effect berekend in de 
mid-intervalwaarden van de categorieën die in Logit versie 2 en OLS versie 2 gebruikt 
werden. Deze effecten worden aangeduid in grijs.  
 
Bekijken we nu de resultaten in de tabel. Zoals gewoonlijk worden de significante 
getallen in vetjes afgedrukt. De onderlijnde cijfers duiden aan waar de kans op 
consumptie of het aantal raadplegingen/ligdagen/soorten gebruikte geneesmiddelen 
minstens 20% verschilt van de referentiecategorie. In de bespreking spitsen we onze 
aandacht dus toe op de onderlijnde en vetgedrukte getallen. Zij hebben immers een 
significante en tegelijkertijd een belangrijke (i.e. grote, substantiële) impact.  
 
Zoals we reeds konden vermoeden, zijn het opnieuw de gezondheidsvariabelen die de 
zowel kans op contact als de omvang van de consumptie gevoelig doen stijgen naarmate 
de gezondheid slechter is. Bij de andere variabelen zijn er slechts enkele die in het oog 
springen.  
 
In de voorgaande paragraaf hebben we aangetoond dat naarmate het inkomen stijgt, de 
kans op contact met de huisarts/specialist, het ziekenhuis, de kinesist of het gebruik van 
medicatie stijgt. Deze kans was echter enkel significant voor de kans op contact met de 
kinesist en het gebruik van medicatie. In de tabel zien we echter dat de impact van het 
inkomen op deze kansen beperkt is. De invloed van het inkomen op de omvang van de 
consumptie is nooit significant, behalve bij de omvang van de contacten met een kinesist. 
Bovendien zijn deze schommelingen vrij groot (meer dan 20% verschil in het aantal 
contacten).  
 
De significante invloed die vastgesteld werd van de twee verzekeringsvariabelen op de 
kans op contact met de kinesist doet de kans op contact met meer dan 20% stijgen. Ook 
leidt een verhoogde tegemoetkoming tot een meer dan 20% stijging van het aantal 
contacten met de kinesist.  
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Mannen hebben minder kans op consumptie. De grootte van dit effect is voornamelijk 
substantieel bij de kans op contact met de specialist en met de kinesist. Ook het feit dat 
iemand een vaste huisarts heeft is voornamelijk van belang bij de kans op contact met de 
huisarts. We weten dat een hogere opleiding significant samenhangt met een grotere kans 
op contact met de specialist en de kinesist. Ook hier merken we dat de impact van de 
opleiding op deze kans op contact met de specialist relatief beperkt blijft, terwijl de 
opleiding wel een significante en grote impact heeft op de kans op contact met een 
kinesist. Wie werkt heeft minder contacten met de kinesist dan wie geen betaalde baan 
heeft. Het verschil in het aantal contacten bedraagt meer dan 20%. Alleenstaanden 
hebben een significant grotere kans op contact met een huisarts, een specialist en op 
opname in het ziekenhuis en consumeren meer dan 20% meer contacten bij de kinesist.  
 
De interpretatie van de coëfficiënt van de variabele leeftijd is een variabele die nog enige 
uitleg vraagt. Wat betreft de leeftijd vinden we een significante, positieve en belangrijke 
impact terug op de huisarts en geneesmiddelenconsumptie (dit geldt zowel voor de kans 
als voor de omvang ervan). Omwille van het verwachte U-vormige effect, hebben we de 
leeftijd zowel in lineaire als in kwadratische vorm opgenomen in de vergelijkingen Logit 
v1 en OLS v1. Deze U-vorm is duidelijk terug te vinden in de tabel, behalve bij de 
specificaties van de specialist. We kunnen voor elke vergelijking berekenen voor welke 
leeftijd de kans op consumptie of de omvang van de consumptie minimaal is. Deze 
minima worden weergegeven in tabel 33. 
 
Tabel 33 Leeftijden waarop de kans op of de omvang van consumptie minimaal is 

Huisarts Specialist Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 

40 38 Steeds 
stijgend 

Steeds 
stijgend 

68 Steeds 
stijgend 

41 56 33 9 
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Tabel 34 Interpretatie van de coëfficiënten van de binaire variabelen 
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Tabel 34 (vervolg) Interpretatie van de coëfficiënten van de binaire variabelen 
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4.3.5. Interactie-effecten  
 
In het basismodel zijn geen interactie-effecten tussen variabelen opgenomen. Nochtans 
hebben we alle schattingen ook systematisch uitgevoerd met opname van interactie-
effecten tussen de variabelen gezondheid en inkomen, gezondheid en verhoogde 
tegemoetkoming en gezondheid en bijkomende verzekering. De interactie-effecten tussen 
inkomen en gezondheid of tussen verzekeringstoestand en gezondheid laten ons toe na te 
gaan of het inkomen of de verzekeringsstatus een verschillende impact hebben op meer 
of minder gezonde individuen. Aan de hand van een F-toets wordt er nagegaan of deze 
interactie-effecten tussen de variabelen een significante bijdrage leveren tot de verklaarde 
variantie van de regressie. De nulhypothese die getoetst wordt is dat de interactie-effecten 
niet tot de regressievergelijking behoren. M.a.w. wanneer de p-waarde kleiner is dan ,05 
verwerpen we de nulhypothese en zouden de interacie-effecten opgenomen moeten 
worden in het originele model.  
 
Interactie tussen gezondheid en inkomen 
 
De volgende tabel 35 geeft de F-waarden en de geassocieerde p-waarden tussen haakjes 
bij opname van de interactie tussen inkomen en gezondheid.  
 
Tabel 35 Interactie tussen inkomen en subjectieve gezondheid (SAH): F-toets 

Huisarts Specialist Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 Logit 1 OLS 1 

0,912  
(,456) 

5,735  
(,000) 

0,798  
(,526) 

0,428  
(,789) 

0,951  
(,433) 

1,780  
(,131) 

1,453  
(,214) 

5,547  
(,000) 

1,375  
(,240) 

2,722  
(,028) 

 
In de voorgaande tabel zien we dat de interactie-effecten tussen inkomen en gezondheid 
belangrijk zijn (m.a.w. significant zijn) bij het schatten van het aantal huisartscontacten, 
het aantal contacten met de kinesist en het aantal soorten geneesmiddelen. Deze drie 
vergelijkingen zullen we verder bespreken. Ten gevolge van de opname van de interactie 
tussen inkomen en gezondheid, kunnen de tekens en de significantie van de geschatte 
coëfficiënten veranderen. Deze veranderingen worden samengevat in tabel 36.  
 
Tabel 36 Samenvatting verandering van tekens en significantie bij opname van de interactie-effecten 
tussen inkomen en subjectieve gezondheid (SAH)  

 Huisarts Kinesist Medicatie 
 OLS 1 OLS 1 OLS 1 

Inkomen - (n.s.)  => - (n.s.) + (n.s.) => + (n.s.) + (n.s.) => + (n.s.) 
Goede SAH - (n.s.)  => - (n.s.) + (,00) => - (n.s.) + (n.s.)  => - (n.s.) 
Redelijke SAH + (,00)  => + (n.s.) + (,00) => + (n.s.) + (,00)  => + (n.s.). 
Slechte SAH + (,00)  => - (n.s.) + (,00) => - (n.s.) + (,00)  => - (n.s.) 
Zeer slechte SAH + (,00)  => + (n.s.) + (n.s.) => + (n.s.) + (,00)  => - (n.s.) 
Inkomen*goede SAH  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.) 
Inkomen*redelijke SAH  => - (n.s.)  => - (n.s.)  => - (n.s.) 
Inkomen*slechte SAH  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.) 
Inkomen*zeer slechte SAH  => - (n.s.)  => - (n.s.)  => + (n.s.) 
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Wanneer de interactie-effecten tussen inkomen en SAH worden opgenomen in de 
vergelijkingen, dan blijft de coëfficiënt van de inkomensvariabele niet significant en 
behoudt hij hetzelfde teken. Bekijken we nu de coëfficiënten van de dummies van de 
subjectieve gezondheid. In de oorspronkelijke OLS schattingen van de huisarts en 
medicatie consumeert wie een “goede”, “redelijke”, “slechte” of “zeer slechte” 
gezondheid heeft, meer t.o.v. de referentiecategorie, namelijk de “zeer gezonde” 
personen (de enige uitzondering zijn personen in goede gezondheid die minder contacten 
hebben bij de huisarts, niet significant). Deze effecten zijn bijna allemaal statistisch 
significant. Wanneer we de interactie tussen inkomen en gezondheid opnemen in de OLS 
vergelijking dan verdwijnen deze positieve coëfficiënten. De coëfficiënt van de dummy 
“goede” gezondheid wordt negatief (niet significant), de coëfficiënt van de dummy 
“redelijke” gezondheid blijft positief (maar niet significant), de coëfficiënt van de dummy 
“slechte” gezondheid wordt negatief (niet significant) en de coëfficiënt van de dummy 
“zeer slechte” gezondheid blijft positief (niet significant) in de vergelijking van de 
huisarts en de kinesist en wordt negatief (maar niet significant) in de vergelijking van de 
medicatie. De coëfficiënten van de interactie-effecten tussen inkomen en gezondheid 
hebben telkens een tegenovergesteld teken van de overeenkomstige dummies van 
subjectieve gezondheid.  
 
We besluiten dat het opnemen van de interactie-effecten tussen gezondheid en inkomen 
de interpretatie van de coëfficiënten bemoeilijkt. Het globale effect van inkomen op de 
omvang van het aantal contacten met de huisarts, de kinesist en de 
geneesmiddelenconsumptie blijft onbeslist, net zoals in de oorspronkelijke 
regressievergelijkingen, waar geen interactie-effecten opgenomen werden. Bovendien 
verliezen de SAH variabelen hun significantie en spreekt het effect van de 
interactietermen het effect van de gezondheidsvariabelen tegen. Dit wordt wellicht 
veroorzaakt door multicollineariteit.  
 
Interactie tussen gezondheid en de bijkomende verzekeringsvariabele 
 
De volgende tabel 37 geeft de F-waarden en de geassocieerde p-waarden tussen haakjes 
bij opname van de interactie tussen de verzekeringsvariabelen en gezondheid. 
 
Tabel 37 Interactie tussen bijkomende verzekering (VZ) en subjectieve gezondheid (SAH): F-toets 

 Huisarts Specialist Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
 Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS 
Versie 1 2,904  

(,021) 
3,062  
(,016) 

0,727  
(,573) 

1,001  
(,402) 

2,772  
(,026) 

0,473  
(,756) 

3,402  
(,009) 

0,303  
(,876) 

1,251  
(,287) 

7,225  
(,000) 

Versie 2 3,038  
(,016) 

3,003  
(,017) 

0,792  
(,530) 

0,951  
(,434) 

2,691 
(,029) 

0,545  
(,703) 

3,246 
(,011) 

0,388  
(,817) 

1,124  
(,343) 

7,374  
(,000) 

 
De interactie-effecten tussen de variabele bijkomende verzekering en gezondheid zijn 
significant en dus belangrijk bij het schatten van contacten met de huisarts (zowel kans 
op contact als het aantal contacten), de kans op ziekenhuisopname, de kans op contact 
met de kinesist en bij het schatten van de omvang van de geneesmiddelenconsumptie. 
Deze vijf vergelijkingen zullen we verder bespreken. Ten gevolge van de opname van de 
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interactie tussen de variabele bijkomende verzekering en gezondheid, kunnen de tekens 
en de significantie van de geschatte coëfficiënten veranderen. Deze veranderingen 
worden samengevat in tabel 38.  
 
Tabel 38 Samenvatting verandering van tekens en significantie bij opname van de interactie-effecten 
tussen bijkomende verzekering (VZ) en subjectieve gezondheid (SAH) 

 Huisarts 
 Logit 1&2 OLS 1&2 
VZ - (n.s.)  => + (n.s.) - (ns) => + (ns) 
Goede SAH + (,00)  => + (,00) - (ns) => + (ns) 
Redelijke SAH + (,00)  => + (,00) + (,00) => + (,00) 
Slechte SAH + (,00)  => + (,00) + (,00) => + (,00) 
Zeer slechte SAH + (,00)  => + (,00) + (,00) => + (,00) 
VZ*goede SAH  => - (n.s.)  => - (,01) 
VZ*redelijke SAH  => - (,01)  => - (ns) 
VZ*slechte SAH  => + (n.s.)  => - (ns) 
VZ*zeer slechte SAH  => - (n.s.)  => - (,01) 
 
 Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
 Logit 1&2 Logit 1&2 OLS 1 
VZ + (,04)  => - (n.s.) + (,00)  => + (,01) + (,00)  => + (n.s.) 
Goede SAH + (,01)  => + (n.s.) + (,01)  => + (,02) + (n.s.) => - (n.s.) 
Redelijke SAH + (,00)  => + (,00) + (,00)  => + (,00) + (,00)  => + (,00) 
Slechte SAH + (,00)  => + (,00) + (,00)  => + (,00) + (,00)  => + (,00) 
Zeer slechte SAH + (,01)  => + (n.s.) + (,04)  => + (,00) + (,00)  => + (,04) 
VZ*goede SAH  => + (n.s.)  => - (n.s.)  => + (n.s.) 
VZ*redelijke SAH  => + (n.s.)  => - (n.s.)  => - (n.s.) 
VZ*slechte SAH  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.) 
VZ*zeer slechte SAH  => + (,03)  => - (n.s.)  => + (n.s.) 
 
De positieve effecten van personen met een “redelijke”, “slechte” of “zeer slechte” 
gezondheid t.o.v. de referentiecategorie van personen in zeer goede gezondheid blijft in 
al deze schattingen behouden wanneer de interactie-effecten tussen de variabele 
bijkomende verzekering en de gezondheidstoestand opgenomen worden. De coëfficiënten 
behouden (bijna) overal hun significantie. In de logit en OLS vergelijking van de huisarts 
verandert het teken van de bijkomende verzekeringsvariabele, maar de coëfficiënt blijft 
niet significant. Bij personen met een “redelijke” gezondheid en die een bijkomende 
verzekering hebben, is de kans op contact met de huisarts echter significant kleiner. Het 
is echter niet duidelijk waarom de categorie personen in “redelijke” gezondheid minder 
kans hebben om een huisarts te contacteren dan de andere categorieën van personen. 
Bovendien consumeren personen met een “goede” en een “zeer slechte” gezondheid met 
een bijkomende verzekering significant minder contacten bij de huisarts in vergelijking 
met de referentiecategorie. Ook hiervoor vinden we geen plausibele verklaring. 
Het positieve en significante effect van een bijkomende verzekering op de kans op 
opname in het ziekenhuis verdwijnt wanneer de interactie-effecten worden opgenomen. 
De bijkomende verzekering speelt alleen een positieve en significante rol bij personen 
met een “zeer slechte” gezondheid. Het positieve en significante effect dat we 
terugvonden in het basismodel verdwijnt dus en speelt alleen bij personen in “zeer 
slechte” gezondheid. Dit effect is niet wenselijk, aangezien het betekent dat personen die 
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een “zeer slechte” gezondheid hebben, maar die geen bijkomende verzekering hebben 
afgesloten, minder snel naar het ziekenhuis gaan dan diegenen die wel zo’n verzekering 
hebben. Wie een “zeer slechte” gezondheid heeft, heeft echter ook meer behoefte aan 
deze zorgen.  
In de logit vergelijking die de kans op contact met de kinesist schat, blijft het positieve en 
significante effect van een bijkomende verzekering behouden bij opname van de 
interactie-effecten. De coëfficiënten van de interactie-effecten zijn niet significant.   
In de OLS vergelijking van medicatie verdwijnt de significantie van de bijkomende 
verzekeringsvariabele. De interactie-effecten tussen gezondheid en de bijkomende 
verzekeringsvariabele zijn opnieuw niet significant.  
 
Interactie tussen gezondheid en de verhoogde tegemoetkoming 
 
De volgende tabel geeft de F-waarden en de geassocieerde p-waarden tussen haakjes bij 
opname van de interactie tussen de variabele verhoogde tegemoetkoming en gezondheid.  
 
Tabel 39 Interactie tussen verhoogde tegemoetkoming (VT) en subjectieve gezondheid (SAH): F-toets 

 Huisarts Specialist Ziekenhuis Kinesist Medicatie 
 Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS Logit OLS 
Versie 1 0,429  

(,788) 
0,326  
(,860) 

0,256  
(,906) 

1,832  
(,120) 

0,849  
(,494) 

1,933  
(,103) 

2,565 
(,036) 

3,105  
(,015) 

0,163  
(,957) 

3,454  
(,008) 

Versie 2 0,572 
(,683) 

0,318  
(,866) 

0,276  
(,894) 

2,042  
(,086) 

0,867  
(,483) 

2,027  
(,089) 

2,891  
(,021) 

3,081  
(,016) 

0,187  
(,945) 

3,311  
(,010) 

 
De interactie-effecten tussen de variabele verhoogde tegemoetkoming en gezondheid zijn 
belangrijk bij het schatten van de kans op contact met de kinesist, het aantal contacten 
met de kinesist en het aantal verschillende soorten gebruikte geneesmiddelen. Deze drie 
vergelijkingen zullen we verder bespreken. Ten gevolge van de opname van de interactie 
tussen de variabele verhoogde tegemoetkoming en gezondheid, kunnen de tekens en de 
significantie van de geschatte coëfficiënten veranderen. Deze veranderingen worden 
opnieuw samengevat in tabel 40. 
 
Tabel 40 Samenvatting verandering van tekens en significantie bij opname van de interactie-effecten 
tussen verhoogde tegemoetkoming (VZ) en subjectieve gezondheid (SAH) 

 Kinesist Kinesist Kinesist Medicatie 
 Logit 1&2 OLS 1 OLS 2 OLS 1&2 
VT + (,02)  => + (n.s.) + (,05)  => - (,04) + (,04) - (n.s.) + (,00)  => - (n.s.) 
Goede SAH + (,01)  => + (,01) + (,00) => + (,02) + (,01) + (,02) + (n.s.) => + (n.s.) 
Redelijke SAH + (,00)  => + (,00) + (,00) => + (,01) + (,00) + (,01) + (,00)  => + (,00) 
Slechte SAH + (,00)  => + (,00) + (,00) => + (,00) + (,01) + (,01) + (,00)  => + (,00) 
Zeer slechte SAH + (,03)  => + (,01) + (ns) => + (n.s.) + (ns) + (n.s.) + (,00)  => + (,03) 
VT*goede SAH  => - (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.) 
VT*redelijke SAH => + (n.s.)  => + (,01)  => + (,01)  => + (n.s.) 
VT*slechte SAH  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (,00) 
VT*zeer slechte SAH => - (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.)  => + (n.s.) 
 

 57



De coëfficiënten van de dummies van de subjectieve gezondheid blijven ook positief en 
vrijwel steeds significant na opname van de interactietermen. 
De variabele VT blijft positief maar is niet meer significant. Nochtans is er geen enkel 
interactie-effect met een significante coëfficiënt.  
Bij opname van de interactie tussen gezondheid en verhoogde tegemoetkoming in de 
OLS schattingen van het aantal contacten met de kinesist (OLS v2) en het aantal soorten 
geneesmiddelen verdwijnt het positieve en significante effect van de verhoogde 
tegemoetkoming. De coëfficiënten worden negatief. We merken echter dat personen die 
genieten van een verhoogde tegemoetkoming meer zorg bij de kinesist consumeren als ze 
in “redelijke gezondheid” verkeren. Personen die in “slechte gezondheid” verkeren 
gebruiken ook meer verschillende soorten geneesmiddelen. Eigenaardig genoeg vervalt 
dit effect bij personen die in “zeer slechte gezondheid” verkeren. 
 
Deze effecten zijn niet zeer duidelijk en bovendien zijn ze niet gewenst. Vanuit een 
billijkheidsstandpunt is het immers niet gewenst dat wie zich in een slechte gezondheid 
bevindt maar geen bijkomende verzekering heeft afgesloten of niet van een verhoogde 
tegemoetkoming van de remgelden geniet, minder gezondheidszorg consumeert dan 
personen die wel over deze verzekeringen beschikken.  
 
Alhoewel de interactie-effecten vanuit statistisch oogpunt in sommige gevallen zouden 
moeten opgenomen worden, leidt opname ervan tot nieuwe problemen. 
Multicollineariteit verhindert nu een duidelijke interpretatie van de coëfficiënten. De 
belangrijkste significante effecten lijven overeind. Vandaar dat de interactietermen 
uiteindelijk toch niet opgenomen werden in het regressiemodel.  
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4.3.6. Profielen 
 
Bepaalde sociaal-economische kenmerken verhogen het risico op bestaansonzekerheid en 
armoede (Vranken, Geldhof en Van Menxel, 1994 en Cantillon et al, 1999). De 
werksituatie van het individu blijkt een belangrijke factor te zijn. Huishoudens met een 
niet-tewerkgesteld (werkloos of arbeidsongeschikt) gezinshoofd lopen meer risico op 
bestaansonzekerheid en armoede. Ook het onderwijsniveau speelt mee: laaggeschoolden 
lopen een hoger risico. Opvallend is de rol die het huishoudtype speelt: éénoudergezinnen 
en alleenstaanden behoren tot de hogere risicogroepen, in tegenstelling tot gezinnen met 
twee actieven en kinderen. Vrouwelijke gezinshoofden zijn eerder bestaansonzeker dan 
mannen. Ook de leeftijd is een risicoverhogende factor: hoogbejaarden en vooral jonge 
gezinnen blijken het moeilijker te hebben. Tenslotte hebben ook de niet-Europese 
huishoudens meer kans om beneden de armoede en bestaansonzekerheidsgrens te komen. 
Een cumulatie van deze factoren verhoogt uiteraard het risico. 
 
Risicogezin 
 
In deze paragraaf trachten we na te gaan wat het effect is van een samenloop van een 
aantal van deze risicofactoren op de consumptie van een individu. We hebben hiervoor 
een risicogezin uitgekozen, bestaande uit een alleenstaande (zonder kinderen) die niet 
werkt, geen diploma heeft en tot het laagste inkomensdeciel behoort. Intuïtief 
verwachten we dat dit gezin een groter risico op toegankelijkheidsproblemen zal ervaren.  
 
Zoals in voorgaande paragrafen zullen we op basis van de geschatte parameters uit het 
tweestaps- consumptiemodel berekenen wat de kans is op consumptie en de omvang van 
de consumptie voor het risicogezin. Voor deze berekening nemen we als waarde voor de 
gezondheidsvariabelen (leeftijd, geslacht, SAH, CHRON en psychische gezondheid) en 
voor de aanbodvariabelen (gpdens, spdens, beddens), de gemiddelde waarden uit de 
steekproef. Voor de variabelen (vaste huisarts, verhoogde tegemoetkoming en 
bijkomende verzekering), vertrekken we voor de berekeningen van de gemiddelde 
waarden zoals ze voorkomen in een (ruimere) risicogroep. Aangezien er in de steekproef 
slechts 17 individuen zowel alleenstaand zijn, niet werken, geen diploma hebben en 
bovendien tot het laagste inkomensdeciel behoren, definiëren we deze grotere risicogroep 
als alle personen die behoren tot het laagste inkomensdeciel. In het laagste 
inkomensdeciel hebben 18,5% van de personen recht op een verhoogde tegemoetkoming, 
25,1% van de individuen heeft een bijkomende verzekering voor remgelden afgesloten en 
86,7% heeft een vaste huisarts. Ter herinnering, in de steekproef zijn deze percentages 
respectievelijk 6,9%; 45,5% en 93,7%.  
 
Vervolgens bekijken we het effect op de kans en omvang van de consumptie indien we 
enkele variabelen een andere waarde laten aannemen. We hebben hiervoor de drie 
variabelen uitgekozen die, ons inziens, op een relatief korte termijn zouden kunnen 
aangepast worden. Deze drie variabelen, namelijk een verhoogde tegemoetkoming, een 
bijkomende verzekering en een vaste huisarts, noemen we in wat volgt de 
‘beleidsvariabelen’. Eerst gaan we na wat de impact is op de medische consumptie, 
indien de waarden voor de ‘beleidsvariabelen’ overgenomen worden uit de steekproef. 
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Tenslotte bekijken we in welke mate de consumptie van de risicogroep beïnvloed wordt, 
indien iedereen kan genieten van een verhoogde tegemoetkoming, een bijkomende 
verzekering voor remgelden en een vaste huisarts. Deze berekende consumptie van het 
type-gezin, zal steeds vergeleken worden met de consumptie van de referentiegroep, 
namelijk de verwachte waarde van de totale steekproef. 
Tabel 41 geeft in een eerste kolom de kans (P) en het aantal eenheden (A) voor de 
steekproef. In de tweede kolom vinden we de kans en het aantal terug voor het 
risicogezin. De resultaten die we rapporteren zijn opnieuw schattingen, gebaseerd op 
versie twee van het regressiemodel. De derde kolom geeft het procentuele verschil weer 
van het risicogezin ten opzichte van de referentie.  
 
Tabel 41 Kans op consumptie (P) en aantal consumptie-eenheden (A) voor de referentiegroep en het 
risicogezin 

  Referentie Risicogezin % verschil P*A Referentie P*A Risicogezin % verschil 
Huisarts P 0,470 0,483 3% 0,832 0,976 17% 

 A 1,770 2,019 14%    
Specialist P 0,200 0,185 -8% 0,330 0,372 13% 

 A 1,650 2,011 22%    
Ziekenhuis P 0,100 0,174 74% 1,045 1,467 40% 

 A 10,450 8,447 -19%    
Kinesist P 0,140 0,057 -60% 4,194 0,844 -80% 

 A 29,960 14,922 -50%    
Medicatie P 0,820 0,813 -1% 1,870 1,917 3% 

 A 2,280 2,357 3%    
 
Ten opzichte van de steekproef, consumeert het risicogezin 14% meer contacten bij de 
huisarts en 22% meer contacten bij de specialist. Het risciogezin heeft een kans op 
opname in het ziekenhuis die 74% groter is, maar het aantal nachten dat het risicogezin in 
het ziekenhuis spendeert is 19% kleiner. De grotere opnamekans wordt dus 
gecompenseerd door een kortere opnameduur. Bij de kinesist is het verschil tussen de 
referentiegroep en de risicogezin het meest opvallend: het risicogezin heeft een kans op 
contact met de kinesist die 60% kleiner is en het aantal contacten is bovendien 50% 
kleiner. Bekijken we nu de drie laatste kolommen van tabel 42. Hier hebben we de kans 
op consumptie vermenigvuldigd met het aantal consumptie-eenheden, en vergelijken we 
opnieuw tussen de referentiegroep en de risicogezin. In zijn totaliteit is het verschil in 
consumptie ten voordele van het risicogezin bij de huisarts (+17%), specialist (+13%) en 
het ziekenhuis (+40%). Het enige consumptietype waar het risicogezin minder 
consumeert dan de referentie is de kinesist (-80%).  
 
Tabel 43 geeft de kans op consumptie en het aantal consumptie-eenheden voor het 
risicogezin, berekend met de steekproefpercentages voor verhoogde tegemoetkoming, 
bijkomende verzekering remgelden en een vaste huisarts. Het procentuele verschil met de 
referentiegroep na vermenigvuldiging van de kans en de omvang van de consumptie 
wordt ook weergegeven.  
 
Wanneer we aan het risicogezin eenzelfde percentage van verhoogde tegemoetkoming, of 
van bijkomende verzekering, of van vaste huisarts toekennen zoals we deze in de totale 
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steekproef terugvinden, dan merken we dat in alle drie de gevallen, het risicogezin nog 
steeds een groter aantal contacten bij huisarts/specialist consumeert, een grotere kans op 
opname in het ziekenhuis heeft, maar een minder lange opnameduur, en dat de kans op 
contact met de kinesist en het aantal contacten met de kinesist veel kleiner zijn. De 
procentuele verschillen, na vermenigvuldiging van de kans en het aantal, blijven dezelfde 
tekens behouden en zijn ook van de zelfde orde grootte als in de vorige tabel.  
 
Tabel 42 Kans op consumptie (P) en aantal consumptie-eenheden (A) voor het risicogezin, met 
gemiddelde percentages voor VT, VZ en vaste HA 

  Risicogezin % verschil Risicogezin % verschil Risicogezin % verschil
  VT steekproef P*A VZ steekproef P*A Vaste HA steekproef P*A 

Huisarts P 0,474 15% 0,483 16% 0,496 21% 
 A 2,014  2,005  2,030  

Specialist P 0,186 15% 0,190 15% 0,185 13% 
 A 2,041  1,990  2,019  

Ziekenhuis P 0,174 39% 0,179 47% 0,174 40% 
 A 8,372  8,589  8,422  

Kinesist P 0,055 -82% 0,060 -77% 0,056 -80% 
 A 14,097  16,074  14,899  

Medicatie P 0,811 1% 0,817 4% 0,815 3% 
 A 2,330  2,384  2,366  

 
De kans op en het aantal contacten met de kinesist is in de vorige twee tabellen naar voor 
gekomen als het consumptietype waarvoor het risicogezin zeer weinig consumeert. 
Zowel de kans als de omvang is zeer klein. We zullen nu nagaan wat het effect is van een 
maatregel die aan de individuen van de risicogroep allemaal een verhoogde 
tegemoetkoming, een bijkomende verzekering of een vaste huisarts toekent. De resultaten 
worden samengevat in tabel 43. 
 
Tabel 43 Kans op consumptie (P) en aantal consumptie-eenheden (A) voor de risicogezin, met alle 
individuen VT, VZ en vaste HA 

  Risicogezin % verschil Risicogezin % verschil Risicogezin % verschil
  allemaal VT P*A Allemaal VZ P*A allemaal vaste HA P*A 

Huisarts P 0,558 41% 0,482 14% 0,529 29% 
 A 2,098  1,959  2,033  

Specialist P 0,176 -8% 0,207 22% 0,184 13% 
 A 1,717  1,943  2,038  

Ziekenhuis P 0,176 62% 0,194 67% 0,175 40% 
 A 9,616  9,008  8,393  

Kinesist P 0,073 -55% 0,071 -69% 0,056 -80% 
 A 26,291  18,339  14,850  

Medicatie P 0,835 17% 0,826 9% 0,819 4% 
 A 2,627  2,461  2,380  

 
Wanneer ieder risicogezin een verhoogde tegemoetkoming zou krijgen, dan zien we dat 
de kans op contact met de kinesist en het aantal contacten met de kinesist groter wordt, 
maar nog steeds meer dan 10% kleiner is in vergelijking met de referentie. Bovendien 

 61



zien we dat er enkele effecten optreden die niet gewenst zijn, namelijk een verhoging van 
de kans op contact met de huisarts, een daling van de kans op contact met de specialist en 
een verhoging van het aantal geneesmiddelen.  
 
Indien alle personen van het risicogezin een bijkomende verzekering voor de remgelden 
zouden hebben, dan zien we dat dit ook een positief effect heeft op de consumptie van 
kinesitherapie, maar een minder groot effect bij het aantal contacten. Bovendien zal de 
huisartsenconsumptie dalen en de specialisten- en ziekenhuisconsumptie stijgen.  
 
Het effect van een vaste huisarts laat zich alleen voelen door een grotere 
huisartsenconsumptie, maar heeft geen effect op de andere types van medische zorg, dus 
ook niet op de kinesitherapie.  
 
We moeten vaststellen dat het profiel van een gezin met groot risico op 
bestaansonzekerheid niet onmiddellijk gepaard gaat met problemen van onderconsumptie 
van medische zorg. Gegeven een gemiddeld gezondheidsniveau, wordt overwegend meer 
medische zorg geconsumeerd. De grote uitzondering hierop is kinesitherapie. Volgens het 
model kan het inwerken op de beleidsvariabelen hier niet onmiddellijk soelaas brengen.  
 
Extreme profielen 
 
We kunnen nu enkele extreme profielen opstellen van gezinnen die een extreem lage 
kans hebben op contact, en van gezinnen die een extreem hoge kans hebben op contact. 
We vertrekken van de gemiddelde waarde van alle variabelen en selecteren dan 
achtereenvolgens de “meest ongunstige” waarde van elke variabele. In tabel 44 zien we 
bijvoorbeeld dat de gemiddelde kans op een contact met de huisarts 47% bedraagt. Indien 
het inkomen evenwel niet gemiddeld is, maar behoort tot het laagste inkomensdeciel, dan 
daalt de kans op consumptie tot 45%. Wordt daarenboven de opleiding universitair, dan 
daalt de kans verder tot 42%. Indien daarenboven het individu geen verhoogde 
tegemoetkoming geniet, wel een bijkomende verzekering heeft, niet werkt, behoort tot 
een complex huishouden en geen vaste huisarts heeft, dan wordt de kans op contact 
minimaal, namelijk 14%. Dit is wat er in de kolom onder “minimale kans” beschreven 
staat. Analoog wordt er ook een “maximale kans” op contact berekend. Een persoon met 
een inkomen in het hoogste inkomensdeciel, die lager secundair onderwijs gevolgd heeft, 
die geniet van verhoogde tegemoetkoming maar geen bijkomende verzekering heeft, die 
werkt, alleenstaande is een vaste huisarts heeft, heeft de maximum kans om een huisarts 
te contacteren, namelijk 73%.  
 
Deze extreme profielen worden niet alleen opgesteld voor de kans op consumptie (Logit) 
(zie tabellen 44, 46, 48, 50 en 52), maar ook voor de tweede stap van het regressiemodel, 
namelijk de hoeveelheid consumptie (OLS) (zie tabellen 45, 47, 49, 51 en 53). Zo hebben 
we ook per type van gezondheidszorg een minimaal aantal en een maximaal aantal 
contacten/nachten in het ziekenhuis/soorten geneesmiddelen berekend.  
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Tabel 44 Extreme kansen voor contact met huisarts 

  Minimale 
Kans 

 Maximale 
Kans 

Referentie  0,47  0,47 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 0,45 Hoogste inkomensdeciel 0,51 
Opleiding Universiteit 0,42 Lager secundair 0,55 
VT Neen 0,42 Ja 0,63 
Bijkomende VZ Ja 0,42 Neen 0,63 
Werkend Neen 0,39 Ja 0,65 
Type huishouden Complex 0,36 Alleenstaand 0,71 
Vaste huisarts Neen 0,14 Ja 0,73 
 

Tabel 45 Extreme aantallen voor contact met de huisarts 

  Minimaal 
aantal 

 Maximaal 
Aantal 

Referentie  1,77  1,77 
Inkomen Hoogste inkomensdeciel 1,75 Laagste inkomensdeciel 1,79 
Opleiding Lager secundair 1,62 Geen diploma  2,05 
VT Neen 1,61 Ja 2,14 
Bijkomende VZ Ja 1,56 Neen 2,17 
Werkend Neen 1,54 Ja 2,21 
Type huishouden Koppel zonder kind 1,51 Alleenstaand + kind 2,31 
Vaste huisarts Neen 1,41 Ja 2,32 
 

Tabel 46 Extreme kansen voor contact met specialist 

  Minimale 
Kans 

 Maximale 
Kans 

Referentie  0,20  0,20 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 0,18 Hoogste inkomensdeciel 0,24 
Opleiding Lager onderwijs 0,14 Universiteit 0,28 
VT Ja 0,13 Neen 0,28 
Bijkomende VZ Neen 0,12 Ja 0,30 
Werkend Neen 0,12 Ja 0,30 
Type huishouden Complex huishouden 0,11 Alleenstaand + kind 0,38 
Vaste huisarts Ja 0,11 Neen 0,39 
 

Tabel 47 Extreme aantallen voor contact met specialist 

  Minimaal 
aantal 

 Maximaal 
Aantal 

Referentie  1,65  1,65 
Inkomen Hoogste inkomensdeciel 1,57 Laagste inkomensdeciel 1,71 
Opleiding Universiteit 1,50 Lager onderwijs 1,94 
VT Ja 1,17 Neen 1,98 
Bijkomende VZ Ja 1,13 Neen 2,02 
Werkend Ja 1,10 Neen 2,04 
Type huishouden Alleenstaand + kind 0,74 Alleenstaand 2,29 
Vaste huisarts Ja 0,55 Neen 2,31 
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Tabel 48  Extreme kansen voor opname in het ziekenhuis 

  Minimale 
Kans 

 Maximale 
kans 

Referentie  0,10  0,010 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 0,09 Hoogste inkomensdeciel 0,12 
Opleiding Universiteit 0,08 Geen diploma 0,21 
VT Neen 0,08 Ja 0,22 
Bijkomende VZ Neen 0,07 Ja 0,23 
Werkend Ja 0,07 Neen 0,24 
Type huishouden Complex huishouden 0,06 Alleenstaand+kind 0,32 
Vaste huisarts Neen 0,06 Ja 0,32 
 

Tabel 49 Extreme aantallen voor opname in het ziekenhuis 

  Minimaal 
aantal 

 Maximaal 
Aantal 

Referentie  10,45  10,45 
Inkomen Hoogste inkomensdeciel 10,31 Laagste inkomensdeciel 10,53 
Opleiding Geen diploma 6,00 Hoger secundair 11,65 
VT Neen 5,81 Ja 12,89 
Bijkomende VZ Neen 5,48 Ja 13,31 
Werkend Ja 4,66 Neen 13,79 
Type huishouden Alleenstaand+kind 2,61 Alleenstaand  15,58 
Vaste huisarts Ja 2,57 Neen 15,96 
 

Tabel 50 Extreme kansen voor contact met kinesist 

  Minimale 
Kans 

 Maximale 
Kans 

Referentie  0,14  0,14 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 0,11 Hoogste inkomensdeciel 0,18 
Opleiding Geen diploma 0,06 Universiteit 0,21 
VT Neen 0,06 Ja 0,26 
Bijkomende VZ Neen 0,05 Ja 0,30 
Werkend Neen 0,05 Ja 0,31 
Type huishouden Koppel zonder kind 0,04 Alleenstaand + kind 0,39 
Vaste huisarts Ja 0,04 Neen 0,42 
 

Tabel 51 Extreme aantallen voor contact met kinesist 

  Minimaal 
aantal 

 Maximaal 
Aantal 

Referentie  29,96  29,96 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 24,80 Hoogste inkomensdeciel 37,49 
Opleiding Geen diploma 2,47 Lager secundair 40,09 
VT Neen 0,74 Ja 52,29 
Bijkomende VZ Neen -1,59 Ja 54,55 
Werkend Ja -8,06 Neen 60,02 
Type huishouden Complex huishouden -10,41 Alleenstaand  67,31 
Vaste huisarts Ja -10,46 Neen 37,80 
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Tabel 52 Extreme kansen voor kans op gebruik van geneesmiddelen 

  Minimale 
Kans 

 Maximale 
Kans 

Referentie  0,82  0,82 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 0,77 Hoogste inkomensdeciel 0,88 
Opleiding Lager onderwijs 0,73 Geen diploma 0,90 
VT Neen 0,73 Ja 0,91 
Bijkomende VZ Neen 0,72 Ja 0,92 
Werkend Neen 0,71 Ja 0,92 
Type huishouden Alleenstaand met kind 0,64 Alleenstaand 0,93 
Vaste huisarts Neen 0,59 Ja 0,93 
 

Tabel 53 Extreme aantallen voor  gebruik van geneesmiddelen 

  Minimaal 
aantal 

 Maximaal 
Aantal 

Referentie  2,28  2,28 
Inkomen Laagste inkomensdeciel 2,16 Hoogste inkomensdeciel 2,45 
Opleiding Lager secundair 2,09 Geen diploma 2,61 
VT Neen 2,05 Ja 2,91 
Bijkomende VZ Neen 1,99 Ja 2,99 
Werkend Ja 1,98 Neen 2,99 
Type huishouden Complex huishouden 1,95 Alleenstaand + kind 3,09 
Vaste huisarts Neen 1,79 Ja 3,10 
 
De profielen die in de vorige tabellen werden beschreven, zijn gebaseerd op schattingen, 
en komen niet noodzakelijk overeen met een bestaand individu. Bovendien is het 
belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet alle variabelen een significante 
impact hadden op de kans of de omvang van de consumptie. Waar mogelijk zijn de 
significante variabelen in het vetjes aangeduid.  
 
Uit de tabellen 44,46, 48, 50 en 52 komt het volgende naar voor. Personen die behoren tot 
het laagste inkomensdeciel behoren systematisch tot het profiel dat aanleiding geeft tot de 
kleinste kans op elk type van medische consumptie. Een hogere opleiding zit in het 
profiel dat leidt tot een grotere kans op contact met de specialist, kinesist en gebruik van 
medicatie. Een lagere opleiding daarentegen leidt tot een grotere kans op contact met de 
huisarts en het ziekenhuis. Individuen zonder verhoogde tegemoetkoming hebben steeds 
een kleinere kans op contact (uitz: specialist), net zoals individuen zonder bijkomende 
verzekering (uitz: huisarts) en individuen die niet werken (uitz: ziekenhuis). Een complex 
huishouden heeft de kleinste kans op contact met huisarts/specialist en ziekenhuis. 
Individuen zonder een vaste huisarts hebben een kleinere kans op contact (uitz: specialist 
en kinesist).  
 
Wat betreft de omvang van de consumptie (tabel 45, 47, 49, 51, 53) zien we dat de 
hoogste inkomens deel uitmaken van het profiel dat de grootste aantallen rapporteert voor 
huisarts/specialist en ziekenhuis, terwijl de laagste inkomens deel uitmaken van het 
profiel dat de grootste aantallen rapporteert voor kinesist en medicatie. Individuen met 
een laag onderwijsniveau rapporteren een minimaal aantal contacten (uitz: specialist), net 
zoals personen zonder verhoogde tegemoetkoming (uitz. huisarts en ziekenhuis) en 
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individuen die werken (uitz: huisarts). Individuen met een vaste huisarts rapporteren 
minder consumptie (uitz: huisarts en medicatie).  
 
Wanneer we de profielen van de minimale kansen bekijken, dan zien we dat er bij de 
huisarts een cumulatie van 3 risicofactoren aanwezig is (nl. laagste inkomensdeciel, geen 
VT en niet werkend). Bij de minimale kansen voor de specialist is er een samengaan van 
vier risicofactoren (nl. laagste inkomensdeciel, lager onderwijs, geen bijkomende 
verzekering, geen VT). Analoog vinden bij de minimale kansen voor opname in het 
ziekenhuis, voor contact met kinesist en op gebruik van geneesmiddelen een samengaan 
van 3, 5 en 6 risicofactoren. Op het eerste zicht lijkt het alarmerend dat een cumulatie van 
een aantal risicofactoren leidt tot een minimum kans op consumptie. Bekijken we echter 
alleen deze factoren die een significante invloed hebben op de kans op consumptie, dan 
wordt deze vaststelling genuanceerd. Bij de kans op contact met specialist, kinesist en 
gebruik van geneesmiddelen vinden we echter nog steeds een cumulatie van 
respectievelijk 2, 3 en 2 significante risicofactoren terug. Wanneer we een analoge 
redenering toepassen op de omvang van de consumptie, dan vinden we opnieuw bij het 
aantal contacten met de kinesist en het aantal verschillende soorten geneesmiddelen een 
samenloop van 2 significante risicofactoren.  
 
Zowel de kans op contact met specialist als de kans en omvang van contacten met 
kinesist en het gebruik van geneesmiddelen zijn m.a.w. de consumptiecategorieën waar 
we mogelijk een toegankelijkheidsprobleem terugvinden.  
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4.3.7. Discussie 
 
Bivariate analyses laten zien dat medische consumptie in belangrijke mate 
geconcentreerd is bij de lagere inkomens. Dit laat echter niet toe om veel uitspraken te 
doen; ook ziekte is voornamelijk geconcentreerd bij de lagere inkomens. Een multivariate 
analyse moet meer inzicht geven in de bijdrage van de afzonderlijke factoren. Resultaten 
voor de consumptie van raadplegingen bij de huisarts, de specialist, opnames in het 
ziekenhuis, raadplegingen bij de kinesist en soorten geneesmiddelen laten zien dat de 
gezondheidstoestand uiterst belangrijk is, maar dat daarnaast ook socio-economische 
factoren een invloed hebben. Inkomen en prijs beïnvloeden in eerste instantie de kans op 
consumptie.  
 
Met betrekking tot het inkomen moeten we vaststellen dat er een positief effect is op de 
kans op consumptie. De grootte van het effect op de kans blijft echter relatief beperkt. 
Bovendien is het effect slechts significant bij twee types van medische zorg, namelijk 
kinesitherapie en het gebruik van geneesmiddelen. Alhoewel volledig in 
overeenstemming met de economische theorie, werd dergelijke positieve relatie 
geenszins systematisch teruggevonden voor België (De Graeve, 1994). Het belang van de 
inkomensvariabele neemt toe naarmate meer rekening gehouden wordt met de 
gezondheidstoestand van het individu. Indien niet of onvoldoende gecorrigeerd wordt 
voor de gezondheidstoestand, vat de inkomensvariabele het effect van de gezondheid, 
waardoor de relatie tussen inkomen en consumptie negatief of insignificant wordt.  
 
Ook de prijs die de patiënt betaalt, is van belang. Zelfs na opname van de 
gezondheidsvariabelen blijft er een positief effect van een verlaagde eigen bijdrage op de 
kans op consumptie. Een verhoogde tegemoetkoming heeft een significant effect op de 
kans op contact met huisarts en kinesist, terwijl een bijkomende verzekering voor de 
remgelden een significant effect heeft op de kans op contact met een specialist en op de 
kans op opname in het ziekenhuis. Het aantal contacten met de kinesist en het aantal 
soorten gebruikte geneesmiddelen stijgt ook gevoelig wanneer iemand een verhoogde 
tegemoetkoming in de remgelden geniet. Dit is in overeenstemming met de economische 
theorie, maar wordt eveneens door sommigen betwist.  
 
Op basis van de schattingen moeten we dus vaststellen dat de kans op consumptie van 
gezondheidszorg niet uitsluitend bepaald worden door de gezondheidstoestand van de 
individuen. In die mate is het systeem niet in overeenstemming met een billijke 
consumptie, wanneer die begrepen wordt als een consumptie die in overeenstemming is 
met de behoefte, ongeacht inkomen of verzekeringscategorie. Anderzijds is het wel zo dat 
de economische variabelen de omvang van de huisartsen-, specialisten- en 
ziekenhuisconsumptie niet langer bepalen, eens men in het systeem gestapt is.  
 
In een laatste paragraaf hebben we de kans en de omvang van medische consumptie 
berekend voor een risicogezin. Dit risicogezin zou intuïtief een grotere kans hebben om 
door de mazen van het net te vallen, aangezien het gedefinieerd is als een gezin waarbij 
een aantal sociaal-economische kenmerken samenlopen die de kans op armoede 
verhogen. Concreet gaat het over een alleenstaande die niet werkt, geen diploma heeft en 
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een zeer laag inkomen heeft. We merken echter op dat het risicogezin, in tegenstelling tot 
de verwachtingen, meer huisartsen-, meer specialisten- en meer ziekenhuiszorg 
consumeert. Het enige type zorg waarvoor het risicogezin opvallend minder consumeert, 
is kinesitherapie. Een mogelijke reden hiervoor zouden we kunnen terugvinden in de 
slechtere terugbetaling van kinesitherapie. Deze veronderstelling kunnen we echter niet 
verifiëren aan de hand van de gegevens van de gezondheidsenquête. De impact van 
beleidsvariabelen, zoals een verhoogde tegemoetkoming, een bijkomende verzekering of 
een verplichte vaste huisarts kunnen we wel nagaan. Het optrekken van het aantal 
individuen met verhoogde tegemoetkoming, een bijkomende hospitalisatieverzekering of 
een verplichte vaste huisarts, heeft een positief effect op de consumptie van 
kinesitherapie. De totale kinesitherapieconsumptie voor een risicogezin blijft echter 
ondermaats, en maar doet ook de reeds relatief hoge consumptie van de andere zorgtypes 
verder ongewenst de hoogte in gaan. We kunnen deze beleidsmaatregelen dan ook 
moeilijk naar voor schuiven.  
 
Ook wanneer we de extreme profielen bekijken, dan zien we dat het niet zo is dat één set 
van socio-economische karakteristieken steeds weer aanleiding geeft tot de laagste kans 
en de laagste omvang van consumptie. Het is zeer moeilijk om er een lijn in te vinden van 
karakteristieken die aanleiding geven tot (te) lage consumptie. Een socio-economisch 
kenmerk dat behoort tot het profiel van minimale kans kan behoren tot het profiel van 
maximale omvang, zodat deze elkaar in totaliteit (kunnen) compenseren. Zo behoort een 
laag inkomen tot het profiel dat leidt tot een kleine kans op contact met de specialist, 
terwijl een laag inkomen ook behoort tot het profiel dat leidt tot een maximaal aantal 
contacten met de specialist. Analoog kan een bepaald kenmerk leiden tot een minimale 
consumptie van het ene type van zorg, maar aanleiding zijn tot een maximale consumptie 
van het andere type. Zo behoort een lage opleiding tot het profiel dat leidt tot een 
maximale kans op contact met de huisarts, terwijl een lage opleiding ook behoort tot het 
profiel dat leidt tot een minimale kans op contact met de specialist. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het feit dat hogergeschoolden sneller rechtstreeks de stap zetten naar 
de tweede lijn. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we ons zorgen moeten 
maken over de toegankelijkheid van het systeem, indien deze twee types van 
gezondheidszorg elkaar zouden compenseren. Bij de consumptie van geneesmiddelen en 
kinesitherapie zijn de profielen het meest zorgbarend. Hier vinden we dat zowel de kans 
op consumptie als de omvang van de consumptie erg laag kan worden als er een 
samenloop van risicofactoren aanwezig is. 
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4.4. Billijke verdeling van gezondheidszorg naar behoefte 
 
Uit de bovenstaande paragrafen blijkt duidelijk dat het gebruik van gezondheidszorg 
ongelijk verdeeld is over de steekproef. Dit is vanzelfsprekend omdat niet iedereen 
dezelfde gezondheid heeft. Sommigen zijn zwaar ziek, anderen heel gezond. Wanneer we 
dan wensen na te gaan of gezondheidszorg op een billijke (of rechtvaardige) manier 
verdeeld is, dan moet er met de gezondheidstoestand rekening gehouden worden.  
 
Meer bepaald wordt onder horizontale billijkheid verstaan dat personen die zich in een 
“gelijke toestand” bevinden, “gelijk behandeld” dienen te worden, ongeacht bijvoorbeeld 
hun inkomen, huidskleur, geslacht, enz. De invulling van het begrip “gelijke toestand” is 
echter niet eenduidig. Slaat gelijke toestand bijvoorbeeld op gelijke gezondheid of op 
gelijke verbeteringsmogelijkheden? Moeten we onder “gelijke behandeling” bijvoorbeeld 
eenzelfde mogelijkheid tot consumptie, eenzelfde hoeveelheid consumptie of dezelfde 
uitgaven begrijpen? Om pragmatische redenen bekijken we in deze paragraaf of mensen 
met dezelfde ziektegraad ook dezelfde hoeveelheid medische zorg consumeren, ongeacht 
hun inkomen.  
 
In deze paragraaf zullen we met behulp van concentratie-indices de billijkheid van het 
Belgische gezondheidszorgsysteem kwantificeren en vergelijken met andere landen. 
 
 
4.4.1. Methodologie voor het meten van billijkheid 
 
Aan de hand van de methodologie ontwikkeld door Wagstaff en Van Doorslaer (of de 
WVD methode), trachten we de mate van horizontale billijkheid grafisch voor te stellen 
en te kwantificeren. Hoewel de methode algemeen genoeg is om billijkheid met 
betrekking tot andere socio-economische dimensies te meten, is het hier de bedoeling om 
een bijzondere vorm van billijkheid na te gaan, namelijk billijkheid naar inkomen. 
Analoog aan de methode die gebruikt werd bij de gezondheidsongelijkheid, kunnen we 
de ongelijkheid in consumptie grafisch voorstellen aan de hand van twee 
concentratiecurven: een behandelingsconcentratiecurve en een 
behoefteconcentratiecurve. Vertrekkend van deze twee curves kunnen we een 
ongelijkheidsindex voor de consumptie berekenen. De WVD methode zal in deze 
paragraaf beknopt beschreven worden. Voor een meer uitgebreide discussie verwijzen we 
naar Wagstaff en Van Doorslaer (2000). 
 
De onderstaande figuur 10 is een illustratie van een behandelingsconcentratiecurve Lt(p) 
en een behoefteconcentratiecurve Ln(p). De indices t en n staan respectievelijk voor 
“treatment” en “need” 
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Figuur 10 Voorbeeld van een behandelingsconcentratiecurve Lt(p) en behoefteconcentratiecurve 
Ln(p) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
cum% populatie gerangschikt naar 

inkomen

cu
m

%
 b

eh
an

de
lin

g 
en

 b
eh

oe
fte

Lt(p)
Ln(p)

 

De constructie van de behandelingsconcentratiecurve gaat als volgt. Eerst rangschikken 
we de individuen aan de hand van hun socio-economische status (hiervoor gebruiken we 
dus het equivalente netto-huishoudinkomen). We beginnen deze rangschikking bij het 
armste individu. Daarna tekenen we het cumulatieve percentage van de populatie 
gerangschikt naar inkomen ten opzichte van het cumulatieve percentage van de 
consumptie (behandeling). De curve die we zo bekomen, noemen we de 
behandelingsconcentratiecurve Lt(p). Behandeling wordt gedefinieerd als de 
gerapporteerde medische consumptie uit de gezondheidsenquête. Is er geen ongelijkheid 
in behandeling, dan zal Lt(p) samenvallen met de diagonaal. Wanneer behandeling 
geconcentreerd is in de laagste inkomensgroepen, dan zal Lt(p) boven de diagonaal 
liggen. Wanneer behandeling geconcentreerd is in de hoogste inkomensgroepen dan ligt 
Lt(p) onder de diagonaal.  
 
De behandelingsconcentratie-index (CIt) wordt, vervolgens gedefinieerd als één min twee 
maal de oppervlakte onder de behandelingsconcentratiecurve Lt(p) (of twee maal de 
oppervlakte tussen de behandelingsconcentratiecurve en de diagonaal):  
                             1 

CIt = 1 –  2 ∫ Lt(p)dp 
                   0 

 
De constructie van de behandelingsconcentratiecurve en de berekening van de 
behandelingsconcentratie-index geven ons een indicatie van het feit of de armere 
inkomensgroepen meer of minder medische zorg consumeren dan de hogere 
inkomensgroepen. Ze zijn echter geen indicator voor de mate waarin de 
billijkheidsdoelstelling, gelijke behandeling voor gelijke behoeften, onafhankelijk van het 
inkomen, bereikt wordt. Wanneer we dus een ongelijke behandeling zouden vinden ten 
voordele van de armen (d.w.z. CIt < 0), dan is dit een aanduiding dat de lagere 
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inkomensgroepen meer gezondheidszorg consumeren. We weten echter dat ziekte 
geconcentreerd is in de lagere inkomensgroepen, dus hebben ze ook meer behoefte aan 
behandeling. Hieruit volgt dat, indien we de horizontale billijkheid in consumptie willen 
onderzoeken, we de concentratie van de behandeling moeten relateren tot de concentratie 
van de behoefte.  
 
Dit inzicht leidt tot de constructie van een behoefteconcentratiecurve Ln(p). De 
behoefteconcentratiecurve tekent het cumulatieve percentage van de populatie 
gerangschikt naar inkomen ten opzichte van het cumulatieve percentage van de behoefte. 
Opnieuw zal Ln(p) boven (onder) de diagonaal liggen wanneer de behoefte 
geconcentreerd is in de lagere (hogere) inkomensgroepen. Behoefte wordt door Wagstaff 
en Van Doorslaer gedefinieerd als de gemiddelde consumptie die men verwacht voor een 
individu, gegeven zijn behoeftekarakteristieken (leeftijd, geslacht en gezondheidsstatus). 
De behoefte van ieder persoon in de steekproef kan nu berekend worden aan de hand van 
de volgende regressie:  
 
ni = α + β0 * leeftijd i + β1 * geslachti + β2 * gezondheid i + εi 

 
De onafhankelijke variabele is de gerapporteerde consumptie. Als afhankelijke variabelen 
worden de variabelen opgenomen die de behoefte aan gezondheidszorg beïnvloeden, 
namelijk leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand. Voor ieder individu berekenen we zo 
de verwachte waarde van de consumptie, namelijk de behoefte.  
 
De behoefteconcentratie-index (CIn) wordt gedefinieerd als één min twee maal de 
oppervlakte onder de behoefteconcentratiecurve Ln(p) (of twee maal de oppervlakte 
tussen de behoefteconcentratiecurve en de diagonaal):  
 
                              1 

CIn = 1 –  2 ∫ Ln(p)dp 
                   0 

 
De vergelijking van de behandelingsconcentratiecurve met de behoefteconcentratiecurve 
zegt nu wel iets over de billijkheid van de verdeling van de gezondheidszorg. Als Ln(p) 
boven Lt(p) ligt, zoals in het voorbeeld hierboven het geval is, dan krijgen de armen 
minder behandeling dan waaraan ze behoefte hebben. Bijgevolg is er een ongelijkheid die 
de rijkeren bevoordeelt.  
 
De ongelijkheidsindex voor consumptie (HIwv) wordt gedefinieerd als twee maal de 
oppervlakte tussen de behandelings- en behoefteconcentratiecurve:  

    1 

HIwv = 2 ∫ [Ln(p)-Lt(p)] dp of HIwv = CIt – CIn  
   0 

 
Positieve (negatieve) waarden betekenen dus een ongelijkheid in de verdeling van de 
gezondheidszorg ten voordele van de rijkeren (armeren). De waarde nul duidt op 
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horizontale billijkheid, namelijk dat het gebruik van medische zorg en de behoefte eraan 
proportioneel verdeeld zijn in overeenstemming met de inkomensverdeling.  
 
Voor individuele gegevens kan HIwv als volgt berekend worden:  
 
       N 

CIt = 2 / (N * mt) ∑ mit Ri – 1 
      i = 1 

        N 

CIn = 2 / (N * mn) ∑ min Ri – 1 
      i = 1 

 
N is de steekproefgrootte, mit is de gerapporteerde medische consumptie voor individu i, 
mt is het gemiddelde van mit, Ri is de relatieve rangschikking van individu i, min is de 
behoefte voor individu i en mn is het gemiddelde van min.  
 
Gegeven dat de indices berekend worden op basis van een steekproef, is het belangrijk 
dat standaardfouten berekend kunnen worden. Dit laat ons toe om de statistische 
significantie van de indices na te gaan als ook veranderingen over de tijd heen of tussen 
landen. Voor de berekening van de standaardfouten verwijzen we naar Kakwani, 
Wagstaff en Van Doorslaer (1997). De behandelings en behoefteconcentratiecurves met 
de bijhorende ongelijkheidsindices en standaardfouten worden gerapporteerd in paragraaf 
4.4.2..  
 
Tot zo ver de methodologie die voorgesteld wordt door Wagstaff en Van Doorslaer. Laat 
ons even stil staan bij de definitie van behoefte. Behoefte wordt gedefinieerd als de 
verwachte waarde van geneeskundige zorg, gegeven de variabelen die de behoefte 
reflecteren. Deze set van behoefte variabelen bevat geslacht, leeftijd en 
gezondheidsstatus. Schokkaert en Van de Voorde (1999) en Van Ourti (2000) merken op 
dat deze schatting van behoefte inconsistent kan zijn, te wijten aan “omitted variable 
bias”. Niet alleen geslacht, leeftijd en gezondheidsstatus, maar ook andere socio-
economische factoren (zoals verzekeringsstatus, huishoudtype, inkomen, …) beïnvloeden 
medische consumptie. Ze argumenteren dat deze variabelen niet mogen genegeerd 
worden wanneer men de behoefte van een individu berekent, aangezien de uitsluiting van 
deze socio-economische variabelen bij de berekening van behoefte, de geschatte 
coëfficiënten van de behoefte variabelen kan beïnvloeden. We willen vervolgens nagaan 
of “omitted variable bias” een reëel probleem is wanneer we billijkheidsindices 
berekenen. We zullen dus de behoefte van een individu niet alleen schatten volgens de 
originele WVD methode, maar ook op basis van een “volledig” model, dat niet alleen 
geslacht, leeftijd en gezondheidsindicatoren bevat, maar ook andere socio-economische 
variabelen. In praktijk zullen we de behoefte van een individu berekenen gebaseerd op de 
geschatte effecten voor geslacht, leeftijd en gezondheidsvariabelen en de gemiddelde 
waarden voor de andere socio-economische variabelen.  
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Met het oog op het berekenen van behoefte volgens deze alternatieve methode, hebben 
we in paragraaf 4.3. eerst de determinanten van de medische consumptie trachten te 
vinden.  
 
 
4.4.2. Empirische resultaten WVD-methode 
 
We hebben de mate van horizontale billijkheid gekwantificeerd voor vijf types van 
medische zorg: huisartsenzorg, specialistische zorg, ziekenhuiszorg, kinesitherapie en 
geneesmiddelen. Voor iedere respondent is de in werkelijkheid geconsumeerde 
hoeveelheid van medische zorg als volgt bevraagd in de enquête: (i) het aantal contacten 
met de huisarts gedurende de voorbije twee maanden; (ii) het aantal contacten met de 
specialist gedurende de voorbije twee maanden; (iii) het aantal nachten opgenomen in het 
ziekenhuis gedurende het voorbije jaar; (iv) het aantal kinesitherapiezittingen gedurende 
het voorbije jaar en (v) het aantal verschillende soorten van geneesmiddelen die 
ingenomen werden gedurende de voorbije twee weken.  
 
Naast informatie over de consumptie van medische zorg, hebben we informatie nodig 
over de socio-economische status van het individu om de behandelingsconcentratiecurves 
te construeren. Aangezien we een specifieke vorm van horizontale billijkheid willen 
verifiëren, namelijk billijkheid naar inkomen, gebruiken we het netto-equivalente 
huishoudinkomen als maatstaf. 
 
Om het billijkheidsobjectief (gelijke behandeling voor gelijke behoefte) te testen, moeten 
we de behandelingsconcentratie curve relateren tot de behoefteconcentratiecurve. 
Behoefte wordt in deze context gedefinieerd als de consumptie die men gemiddeld 
verwacht van een individu, gegeven zijn leeftijd, geslacht en zijn gezondheidstoestand. 
Behoefte wordt berekend als de verwachte waarde van een OLS regressie van de 
consumptie van de gezondheidszorg met als afhankelijke variabelen de leeftijd, het 
geslacht en een aantal gezondheidsindicatoren. Deze behoefte-indicatoren worden nu 
verder gespecifieerd.  
 
De variabele leeftijd werd opgesplitst in vier categorieën (15-24 jarigen; 25-44 jarigen; 
45-65 jarigen en 65 plussers). Geslacht wordt voorgesteld door een dummy-variabele 
(1=man; 0=vrouw). Drie gezondheidsindicatoren worden gebruikt: een vector van 
dummies afgeleid van de antwoorden op de self-assessed health vraag “Hoe is uw 
gezondheid in het algemeen? 1. Zeer goed, 2. Goed, 3. Redelijk; 4. Slecht; 5. Zeer slecht; 
een chronische ziekte dummy (dummy CHRON) die aanduidt of het individu al dan niet 
lijdt aan één of meer chronische ziekten; en een vector met 32 dummies voor 32 
chronische ziekten (vector CHRON) die aanduidt of het individu al dan niet lijdt aan die 
bepaalde chronische ziekte of niet. De SAH vraag, alhoewel ze slechts een 
weerspiegeling is van de eigen perceptie van het individu zijn gezondheid, heeft een 
goede voorspellingswaarde voor mortaliteit (Idler en Benyamini, 1997).  
 
In tabel 54 worden de HIwv indices met bijhorende standaardfouten gerapporteerd voor 
huisartsenzorg, specialistenzorg, ziekenhuiszorg, kinesitherapie en geneesmiddelen-
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consumptie respectievelijk. Vijf verschillende specificaties werden gebruikt om de 
behoefte te schatten. Bovenop de standaardisatie voor leeftijd en geslacht, hebben we de 
drie gezondheidsindicatoren apart opgenomen en een combinatie van SAH met de 
dummy CHRON en een combinatie van SAH met de vector CHRON.  
 
We leren van de tabel dat de HIwv index voor huisartsenzorg en voor ziekenhuiszorg 
slechts één keer significant verschillend is van nul, namelijk wanneer de dummy CHRON 
gebruikt wordt om de behoefte te berekenen. De negatieve index betekent dat de armeren 
meer medische zorg consumeren dan verwacht op basis van hun behoefte, en is 
waarschijnlijk veroorzaakt door de onmogelijkheid van de dummy CHRON om de 
volledige gezondheidstoestand van het individu in te schatten. Wanneer we andere, naar 
onze mening, meer verfijnde of omvattende gezondheidsindicatoren gebruiken, zoals 
SAH, dan verdwijnt deze bevinding. De HIwv index voor kinesitherapie is nooit 
significant, zodat we geen conclusies hieruit kunnen afleiden. Voor specialistenzorg is de 
HIwv index positief voor alle vijf behoeftespecificaties en significant verschillend van nul 
wanneer de standaardisatie de SAH dummies bevat. De zelfde opmerking geldt voor het 
gebruik van geneesmiddelen. We besluiten dat de rijkeren meer specialistenzorg 
consumeren en meer geneesmiddelen dan verwacht op basis van hun behoeften.  
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Tabel 54 HIwv indices en standaardfouten voor verschillende behoeftespecificaties en verschillende 
types van medische consumptie, WVD methode 

Type zorg HIwv gestandaardiseerd voor  
leeftijd (5 categorieën), geslacht en:

HIwv 
index 

 Standaard 
fout 

Huisarts  SAH 0,0117 0,0132 
 dummy CHRON -0,0419 ** 0,0138 
 vector CHRON -0,0190 0,0133 
 dummy CHRON + SAH 0,0089 0,0131 
 vector CHRON + SAH 0,0092 0,0129 
Specialist SAH 0,0746 ** 0,0257 
 dummy CHRON 0,0280 0,0260 
 vector CHRON 0,0461 0,0257 
 dummy CHRON + SAH 0,0712 ** 0,0256 
 vector CHRON + SAH 0,0697 ** 0,0255 
Ziekenhuis SAH -0,0130 0,0360 
 dummy CHRON -0,1188 ** 0,0377 
 vector CHRON -0,0351 0,0355 
 dummy CHRON + SAH -0,0150 0,0359 
 vector CHRON + SAH 0,0042 0,0347 
Kinesist SAH 0,0275  0,0311 
 dummy CHRON -0,0549  0,0317 
 vector CHRON -0,0105 0,0313 
 dummy CHRON + SAH 0,0258  0,0311 
 vector CHRON + SAH 0,0306  0,0310 
Geneesmiddelen SAH 0,0338 ** 0,0126 
 dummy CHRON -0,0114 0,0131 
 vector CHRON 0,0165 0,0123 
 dummy CHRON + SAH 0,0310 * 0,0125 
 vector CHRON + SAH 0,0346 ** 0,0121 
 
** significant bij significantieniveau van 1%   
* significant bij significantieniveau van 5% 
 
De behandeling en behoefteconcentratiecurves worden voorgesteld in de volgende figuur. 
De behandelingconcentratiecurves worden bepaald op basis van leeftijd, geslacht, SAH 
en de vector CHRON (i.e. de vijfde behoeftespecificatie in tabel 54). De 
concentratiecurves zijn getekend als afwijkingen van de diagonaal. Behalve voor de 
contacten met de specialist, bevindt de behandelingsconcentratiecurve zich steeds boven 
de diagonaal (figuur 11). Dit betekent dat de uigaven voor medische zorg geconcentreerd 
zijn in de lagere inkomensgroepen. Wanneer we de figuren van specialistenzorg en het 
gebruik van medicatie van dichterbij bekijken, zien we duidelijk dat de behoeftecurve 
boven de behandelingscurve ligt. Dit is een indicatie van pro-rijke ongelijke verdeling in 
de consumptie. Het betekent dat de rijkeren relatief meer behandeling krijgen dan zou 
verwacht worden op basis van hun behoefte. De curves voor huisartsenzorg, 
ziekenhuiszorg en kinesitherapie zijn uiteenlopend. Voor huisartsenzorg en 
ziekenhuiszorg ligt de behoeftecurve vrij dicht bij de behandelingscurve, hetgeen 
suggereert dat er een billijke verdeling bestaat van deze types van zorg. De behoeftecurve 
voor kinesitherapie ligt grotendeels boven de behandelingscurve, net zoals bij 
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specialistenzorg. De standaardfouten zijn echter groter, wat maakt dat het niet statistisch 
significant is.  
 
Figuur 11 Behandelings- en behoefteconcentratiecurve voor verschillende types van medische 
consumptie 
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4.4.3. Vergelijking met nationaal en internationaal onderzoek  
 
Opnieuw kunnen we de resultaten van tabel 54 vergelijken met gelijkaardig nationaal en 
internationaal onderzoek. We gebruiken hiervoor een studie van Van Doorslaer en 
Wagstaff (2000). In deze studie zijn de resultaten van de Belgische PSBH reeds 
opgenomen. Aangezien het artikel zich beperkt tot de drie meest voorkomende types van 
zorg, namelijk huisartsenzorg, specialistenzorg en ziekenhuiszorg, kan de vergelijking 
alleen gemaakt worden voor deze drie types van gezondheidszorg. We zijn niet op de 
hoogte van studies die de horizontale ongelijkheid bij kinesitherapie of 
geneesmiddelenconsumptie nagaan.  
 
Tabel 55 HIwv indices voor contacten met huisarts 

 HIwv indices gestandaardiseerd voor leeftijd, geslacht en:  
 SAH Dummy 

CHRON 
Vector 

CHRON 
SAH+ 

Dummy 
CHRON 

SAH+ 
Vector 

CHRON 
Gezondheidsenquête 0,0117  -0,0419 ** -0,0190   0,0089   0,0092  
België PSBH  -0,037 ** -0,068 ** n.b.  -0,033 * n.b.  
Denemarken -0,007  -0,037  -0,030  -0,003  -0,001  
Finland 0,004  -0,029 * -0,020   0,005   0,006  
Ierland   n.b.  -0,107 ** -0,104 ** n.b.  n.b.  
Nederland -0,040  -0,089 ** -0,063  -0,041  -0,032  
Groot-Brittannië -0,002  -0,034 ** -0,027   0,001  -0,000  
 
n.b. = niet beschikbaar 
** =  significant bij significantieniveau van 1%  
* =  significant bij significantieniveau van 5%  
 
De internationale resultaten van de HIwv indices voor contacten met de huisarts (tabel 55) 
suggereren weinig of geen significante ongelijkheid, behalve wanneer voor de benadering 
van de gezondheidstoestand alleen gebruik wordt gemaakt van de dummy CHRON. In dit 
geval zijn de resultaten wel significant en negatief, wat duidt op een ongelijkheid ten 
voordele van de lagere inkomensgroepen. De resultaten van de Belgische PSBH wijken 
af van dit patroon. Er worden niet alleen significante negatieve resultaten gevonden voor 
de standaardisatie voor de dummy CHRON, maar ook wanneer men de standaardisatie 
doorvoert voor SAH en voor SAH plus dummy CHRON worden er significante en 
negatieve resultaten gevonden. Ook Ierland rapporteert een negatieve en significante HIwv 
waarde voor de vector CHRON. Vergelijken we de resultaten van de 
Gezondheidsenquête met de resultaten van de andere landen die deel uitmaakten van dit 
internationale onderzoek, dan zien we dat de resultaten van de Gezondheidsenquête beter 
aansluiten bij de resultaten van de andere landen dan bij die van de Belgische PSBH. Er 
wordt alleen een significante ongelijkheid ten voordele van de armen gerapporteerd 
wanneer de dummy chronische ziekte gebruikt wordt om de gezondheidstoestand te 
bepalen.  
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Tabel 56 HIwv indices voor contacten met specialist 

 HIwv indices gestandaardiseerd voor leeftijd, geslacht en:  
 SAH Dummy 

CHRON 
Vector 

CHRON 
SAH+ 

Dummy 
CHRON 

SAH+ 
Vector 

CHRON 
Gezondheidsenquête 0,0746 ** 0,0280  0,0461  0,0712 ** 0,0697 ** 
België PSBH  0,036 * 0,0007  n.b.  0,039 * n.b.  
Denemarken 0,074 * 0,053  0,0530 * 0,0834 * 0,081 * 
Finland 0,055 * 0,007  0,034  0,056 * 0,066 * 
Ierland n.b.  -0,068  -0,073 * n.b.  n.b.  
Nederland 0,082 ** 0,042  0,060 ** 0,080 ** 0,087 ** 
Groot-Brittannië 0,0225  -0,0165  -0,0129  0,0275  0,024  
 
n.b. = niet beschikbaar 
** =  significant bij significantieniveau van 1%  
* =  significant bij significantieniveau van 5%  
 
Bekijken we nu de HIwv waarden voor de contacten met de specialist (tabel 56). De 
standaardisatie voor dummy CHRON levert hier geen significante HIwv waarden op. 
Significante en positieve HIwv waarden zijn terug te vinden wanneer men standaardiseert 
voor SAH, voor SAH plus dummy CHRON, voor vector CHRON of voor SAH + vector 
CHRON. Dit is voor alle landen zo, behalve voor Groot-Brittannië. De resultaten van de 
Gezondheidsenquête zijn dus in lijn met de resultaten van zowel de Belgische gegevens 
als van de andere landen in het internationale onderzoek, met significante en positieve 
(dus pro-rijk) resultaten voor de HIwv indices wanneer de gezondheidstoestand benaderd 
wordt door SAH, door SAH + dummy CHRON, door vector CHRON of door SAH + 
vector CHRON.  
 
Tabel 57 HIwv indices voor opname in het ziekenhuis 

 HIwv indices gestandaardiseerd voor leeftijd, geslacht en:  
 SAH Dummy 

CHRON 
Vector 

CHRON 
SAH+ 

Dummy 
CHRON 

SAH+ 
Vector 

CHRON 
Gezondheidsenquête -0,0130  -0,1188 ** -0,0351  -0,0150  0,0042  
België PSBH  -0,099 ** -0,140 ** n.b.  -0,090 ** n.b.  
Denemarken -0,069  -0,130  -0,137  -0,065  -0,076  
Finland -0,071  -0,134 ** -0,110 * -0,070  -0,061  
Ierland n.b.  -0,050  -0,050  n.b.  n.b.  
Nederland -0,074  -0,127 ** -0,098 * -0,075  -0,064  
Groot-Brittannië -0,053 ** -0,107 ** -0,102 ** -0,051 ** -0,058 ** 
 
n.b. = niet beschikbaar 
** =  significant bij significantieniveau van 1%  
* =  significant bij significantieniveau van 5%  
 
De HIwv indices voor het aantal nachten in het ziekenhuis (tabel 57) zijn in 4 van de 6 
landen negatief en verschillend van nul wanneer de dummy chronische ziekte gebruikt 
wordt om de gezondheidstoestand te benaderen. Groot-Brittannië en de PSBH van België 
rapporteren ook significante negatieve resultaten wanneer de HIwv indices 
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gestandaardiseerd worden voor SAH alleen of voor combinatie van SAH plus dummy 
CHRON. Nederland, Groot-Brittannië en Finland rapporteren ook significante resultaten 
voor vector CHRON en de index van Groot-Brittannië blijft significant negatief wanneer 
SAH gecombineerd wordt met de vector CHRON. Opnieuw liggen de resultaten van de 
Gezondheidsenquête meer in de lijn van de resultaten van de andere landen dan in de lijn 
van de PSBH. 
 
 
4.4.4. Besluit 
 
Vooraleer een besluit te formuleren, kunnen we twee algemene opmerkingen maken.  
 
Eerst en vooral merken we op dat de verdeling van de gezondheidszorg vooral 
geconcentreerd is in de lagere inkomensgroepen. De consumptie is zeer scheef verdeeld 
naar links voor ziekenhuiszorg en in mindere mate voor de contacten met de huisarts. De 
contacten met de specialist volgt een meer gelijke verdeling. In het algemeen kunnen we 
dus stellen dat de lager inkomensgroepen de grootste gebruikers van de gezondheidszorg 
zijn.  
 
Ten tweede merken we op dat de HIwv indices in het algemeen minder negatief worden 
naarmate de HIwv gestandaardiseerd wordt voor meer gezondheidsvariabelen. M.a.w. hoe 
meer gezondheidsvariabelen er worden gebruikt om de behoefte te schatten, hoe minder 
waarschijnlijk het is dat we ongelijkheid ten voordele van de lagere inkomensgroepen 
vinden. Vooral de variabele SAH doet de resultaten van de HIwv indices gevoelig stijgen.  
 
We kunnen de resultaten als volgt samenvatten. De verdeling van het gebruik van de 
huisarts, het ziekenhuis en de kinesist is sterk gerelateerd aan de verdeling die we 
verwachten op basis van verschillen in behoeften. Er zijn geen overtuigende bewijzen 
geleverd voor een ongelijkheid in de consumptie van deze types van medische zorg. 
Wanneer we de verdeling van de specialistenzorg en geneesmiddelen bekijken, is de 
situatie verschillend. Voor beide zorgvormen zijn de HIwv indices positief en significant 
verschillend van nul. Dit wijst op een ongelijkheid ten voordele van de rijkere 
inkomensgroepen. Bij eenzelfde gezondheidstoestand zijn de hogere inkomensgroepen 
meer geneigd om naar de specialist te geen en meer verschillende soorten 
geneesmiddelen te consumeren dan de lagere inkomensgroepen. Internationale resultaten 
voor consumptie van huisarts-, specialist-, en ziekenhuiszorg21 liggen volledig in dezelfde 
lijn. 
 
Deze resultaten betekenen dat het systeem van de gezondheidszorg in België globaal 
gesproken redelijk goed lijkt te voldoen aan het criterium van de horizontale gelijkheid.  
 
 

                                                 
21 Enkel deze types zorg werden onderzocht. 
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4.4.5. Billijke verdeling van gezondheid naar behoefte: volledig model   
 
In paragraaf 4.4.2. werd behoefte gedefinieerd als de gemiddelde medische consumptie 
van individuen met een gegeven leeftijd-geslacht-gezondheid. Deze gemiddelden zijn 
geschat op basis van een simpele lineaire regressie met dummies voor alle behoefte 
variabelen. Nochtans hebben we in paragraaf 4.3. gezien dat leeftijd, geslacht en 
gezondheidsstatus, maar ook andere socio-economische factoren (zoals 
verzekeringsstatus, gezinstype, medische densiteit, …) de medische consumptie 
beïnvloeden. De gezondheidsindicatoren zijn zeker de meest belangrijke determinanten 
van medische consumptie, maar de andere variabelen kunnen niet genegeerd worden. Dit 
stelt een probleem met betrekking tot de berekening van behoefte. Het niet opnemen van 
de andere variabelen om de behoefte te berekenen kan een effect hebben op de geschatte 
coëfficiënten van de behoefte variabelen. De schatting van behoefte kan dus inconsistent 
zijn, ten gevolge van het weglaten van deze variabelen (dit noemt men “omitted variable 
bias”. Schokkaert en Van De Voorde (1999) hebben dit opgemerkt met betrekking tot de 
berekening van een normatieve risico-adjustment formule. In ander vergelijkbaar 
empirisch onderzoek kon het weglaten van niet-gezondheidsgerelateerde variabelen 
verantwoord worden door de beperkte beschikbaarheid van data hieromtrent. In deze 
grondige analyse, kunnen we dit argument niet aanhalen. In deze paragraaf zullen we 
daarom de behoefte schatten op basis van wat we zullen noemen een volledig model, en 
verifiëren, voor deze specifieke dataset, of “omitted variable bias” een serieus probleem 
vormt. Een gelijkaardige analyse werd uitgevoerd door Van Ourti (2000) met de 
gegevens van de PSBH.  
 
Wanneer we het argument aanvaarden om een volledig model gebruiken, brengt dit nog 
andere problemen met zich mee. Eerst en vooral, het model dat we gebruiken om 
medische consumptie te verklaren is een twee-stapsmodel. Dit compliceert de berekening 
van behoefte, aangezien het effect van de gezondheidsindicatoren afhankelijk is van de 
andere socio-economische variabelen. Ten tweede, kan medische consumptie niet perfect 
geschat worden, de storingsterm geeft het niet verklaarde deel van de medische 
consumptie weer. Dit niet verklaarde deel zal zeker en vast zowel behoefte als socio-
economische aspecten vertegenwoordigen. De volgende pragmatische aanpak werd 
gebruikt. De storingsterm wordt genegeerd en de behoefte van een individu voor 
medische zorg wordt berekend op basis van de geschatte effecten van de 
gezondheidsvariabelen, terwijl we voor de socio-economische variabelen gemiddelde 
waarden invullen.  
 
De HIwv indices en bijhorende standaardfouten worden gerapporteerd in tabel 58. Eerst en 
vooral rapporteren we de HIwv indices berekend op dezelfde manier als in paragraaf 
4.4.2., maar we gebruiken meer variabelen om de behoefte van een individu te berekenen. 
We gebruikten namelijk alle gezondheidsvariabelen die opgenomen werden in het 
regressiemodel (nl. dummies voor SAH, vector CHRON en een dummy voor psychische 
gezondheid), een dummy voor het geslacht, een dummy voor vruchtbare vrouw en een 
specificatie voor de leeftijd van het individu. In versie A1 van het model, hebben we de 
leeftijd opgenomen als een continue variabele. In versie A2 gebruiken we 7 
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leeftijdsdummies. Al deze variabelen werden dus gebruikt om de behoefte voor medische 
zorg te schatten.  
 
Onder (B) introduceren we de alternatieve methode die we gebruiken om de behoefte te 
schatten. We gebruiken niet alleen de hierboven genoemde verklarende variabelen in de 
behoefte regressie, maar we nemen ook alle andere variabelen op die de medische zorg 
beïnvloeden, zoals inkomen, opleiding (4 dummies), verzekeringsstatus (twee dummies), 
arbeidsstatus (één dummy), gezinstype (4 dummies) en de medisch aanbod variabelen 
(dummy voor vaste huisarts en drie variabelen die het aantal full time equivalente 
huisartsen, specialisten en het aantal ziekenhuisbedden in een arrondissement 
weergeven). Deze laatste variabelen zijn dus de socio-economische variabelen. 
Samengevat gebruiken we niet alleen de gezondheidsvariabelen, maar ook de socio-
economische variabelen om de behoefte voor medische zorg van een individu te 
berekenen. Vervolgens wordt de behoefte berekend, op basis van de geschatte parameters 
voor de gezondheidsvariabelen en de gemiddelde waarde voor alle socio-economische 
variabelen. Het verschil tussen versie A en versie B reflecteert dus de “omitted variable 
bias”.  
 
Wanneer we deze resultaten bekijken, dan merken we dat de HIwv indices niet 
substantieel veranderd zijn in vergelijking met de indices die we gerapporteerd hebben in 
paragraaf 4.4.2. Bovendien verschillen de schattingen van de conventionele methode niet 
veel tegenover de volledige methode. De voorgaande conclusies met betrekking tot 
ongelijke consumptie van medische zorg houden stand. In zijn paper komt Van Ourti 
(2000) tot het zelfde resultaat. Ook hier veranderen de conclusies m.b.t. ongelijkheid in 
medische consumptie niet, hoewel de gebruikte methode theoretisch gezien meer correct 
is.  
 
Voor huisartsenzorg vinden we positieve maar niet significante indices, duidend op een 
verdeling van huisartsenzorg volgens behoefte. Ook alle indices voor ziekenhuiszorg en 
kinesitherapie zijn niet significant. Voor specialistenzorg en het gebruik van medicatie 
vinden we een significante pro-rijke ongelijkheid. Dit betekent dat de rijken meer 
consumeren dan we zouden verwachten op basis van hun behoeften.  
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Tabel 58 HIwv indices en standaard fouten voor verschillende behoeftespecificaties en voor 
verschillende types van medische consumptie, volledig model 

Type van 
medische 

consumptie 

HIwv gestandaardiseerd voor geslacht, vrvrouw, 
psychische gezondheid, vector CHRON, SAH en:

HIwv index  Standaard 
fout 

Huisarts leeftijd (cont.) (A1) 0,0105  0,0129
 leeftijd (cont.) (B1) 0,0117  0,0128
 leeftijd (8 categorieën) (A2) 0,0101  0,0129
 leeftijd (8 categorieën) (B2) 0,0089  0,0129

Specialist leeftijd (cont.) (A1) 0,0616 * 0,0254
 leeftijd (cont.) (B1) 0,0657 ** 0,0254
 leeftijd (8 categorieën) (A2) 0,0629 * 0,0254
 leeftijd (8 categorieën) (B2) 0,0669 ** 0,0253

Ziekenhuis leeftijd (cont.) (A1) -0,0021  0,0347
 leeftijd (cont.) (B1) -0,0305  0,0346
 leeftijd (8 categorieën) (A2) 0,0002  0,0347
 leeftijd (8 categorieën) (B2) -0,0366  0,0347

Kinesist leeftijd (cont.) (A1) 0,0265  0,0310
 leeftijd (cont.) (B1) 0,0281  0,0307
 leeftijd (8 categorieën) (A2) 0,0261  0,0310
 leeftijd (8 categorieën) (B2) 0,0239  0,0308

Medicatie leeftijd (cont.) (A1) 0,0338 ** 0,0120
 leeftijd (cont.) (B1) 0,0336 ** 0,0121
 leeftijd (8 categorieën) (A2) 0,0362 ** 0,0120
 leeftijd (8 categorieën) (B2) 0,0360 ** 0,0121
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5. Besluit 
 
We vatten de resultaten van dit onderzoek beknopt samen als volgt.  
 
De analyse van ongelijkheid in gezondheid toont aan dat gezondheid voornamelijk 
geconcentreerd is bij personen met een hogere socio-economische klasse en dat personen 
met een lagere socio-economische klasse vaker ziek zijn. Deze bevinding blijft overeind, 
voor elke gezondheidsindicator (SAH, chronische ziekte of psychische gezondheid), en 
voor elke indicator van SES (inkomen, opleiding, arbeidsstatus). Tot deze conclusie 
komen we op basis van kruistabellen die de gezondheidstoestand van een individu 
uitzetten tegenover de SES van het individu. De conclusie wordt ondersteund door de 
resultaten van de ziekteconcentratie-indices, die voor België en voor zijn drie gewesten 
negatief zijn, wat duidt op een pro-rijke verdeling van de gezondheid. Belgische zowel 
als internationale studies tonen zonder uitzondering aan dat ziekte geconcentreerd is bij 
de lagere socio-economische klassen. Dit betekent dat ook de behoefte aan medische zorg 
meer geconcentreerd is bij deze lagere klassen, wat de bezorgdheid over een gelijke 
toegang tot de gezondheidszorg nog pertinenter maakt. 
 
Zoals verwacht, vinden we op basis van kruistabellen dat individuen die een slechte 
gezondheid hebben, meer gezondheidszorg consumeren, aangezien zij een grotere 
behoefte aan gezondheidszorg hebben. Ongezonde personen consumeren meer 
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en medicatie naarmate hun inkomen lager is. Omgekeerd 
merken we dat de hogere inkomensgroepen meer specialistenzorg consumeren dan lagere 
inkomensgroepen, voornamelijk wanneer ze een goede gezondheid hebben. Deze 
bevindingen zijn voornamelijk relevant wanneer we de medische consumptie bekijken in 
functie van het inkomen. Bij opleiding vinden we deze relaties nauwelijks terug. Er is wel 
een duidelijke tendens naargelang de arbeidsstatus, waar, met uitzondering van de 
consultaties bij de specialist, niet werkenden doorgaans meer medische zorg consumeren 
dan werkenden bij eenzelfde gezondheidstoestand. Het consumptiepatroon bij een 
gegeven gezondheidstoestand is U-vormig in functie van de leeftijd (uitz. specialistische 
zorg) en ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen.  
 
De multivariate regressie analyse bracht inzicht in de bijdrage van de afzonderlijke 
factoren. Voor de multivariate analyse wordt een twee-staps regressiemodel gebruikt, 
waarbij in een eerste stap de kans op consumptie wordt bepaald (logit-model) en in de 
tweede stap de omvang van de consumptie (gewone kleinste kwadraten-schatting). De 
schattingen tonen aan dat de gezondheidstoestand een uiterst belangrijke determinant is 
van de medische consumptie. Een slechtere eigen beoordeling van de 
gezondheidstoestand en de aanwezigheid van sommige chronische ziekten, leiden tot een 
verhoogde kans op consumptie van medische zorg, en doen de omvang van de 
consumptie stijgen wanneer men consumeert. Daarnaast hebben ook inkomen en prijs 
van de medische zorg een invloed. Het inkomen heeft een positief effect op de kans op 
consumptie. De grootte van het effect op de kans blijft echter relatief beperkt. Ook de 
prijs die de patiënt betaalt, is van belang. Zelfs na opname voor gezondheidsvariabelen 
blijft er een positief effect van een verlaagde eigen bijdrage op de kans op consumptie. 
Het aantal contacten met de kinesist en het aantal soorten gebruikte geneesmiddelen stijgt 
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zelfs gevoelig wanneer iemand een verhoogde tegemoetkoming van de remgelden geniet. 
Op basis van de schattingen stellen we vast dat de kans op consumptie van 
gezondheidszorg niet uitsluitend bepaald wordt door de gezondheidstoestand van de 
individuen. In die mate is het systeem niet in overeenstemming met een billijke 
consumptie, wanneer die begrepen wordt als een consumptie die in overeenstemming is 
met de behoefte, ongeacht inkomen of verzekeringscategorie. Anderzijds is het wel zo dat 
de economische variabelen de omvang van de consumptie niet langer bepalen, eens men 
in het systeem gestapt is (met uitzondering van het effect van een verhoogde 
tegemoetkoming en een bijkomende verzekering op de gebruikte hoeveelheid 
geneesmiddelen en het effect van een verhoogde tegemoetkoming op het aantal contacten 
met de kinesist). Bovendien is de impact van de meeste socio-economische variabelen 
beperkt.  
 
Dit neemt niet weg dat een samengaan van bepaalde risicofactoren in sommige 
omstandigheden zou kunnen leiden tot een (sterk) gereduceerde consumptie. Vergelijken 
we de consumptie van een zogenoemd risicogezin (een alleenstaande zonder kinderen, 
die geen werk of diploma heeft en die tot de laagste inkomensgroep behoort) dan merken 
we dat het risicogezin 17% meer huisartsen-, 13% meer specialisten- en 40% meer 
ziekenhuiszorg consumeert dan de referentiewaarden uit de steekproef. Voor 
kinesitherapie vinden we echter dat het risicogezin 80% minder consumeert dan de 
referentie. Het effect van de beleidsvariabelen die op korte termijn kunnen aangepast 
worden, namelijk een verhoogde tegemoetkoming, een bijkomende verzekering voor 
remgelden of een verplichte vaste huisarts, is beperkt.  
 
Wanneer we de extreme profielen bekijken, is het echter niet zo dat steeds eenzelfde set 
van karakteristieken aanleiding geeft tot extreem lage kansen op consumptie of extreem 
lage geconsumeerde hoeveelheden. Bovendien is een aantal van de geschatte effecten niet 
statistisch significant verschillend van nul. Dit maakt het erg moeilijk om mogelijke 
beleidslijnen aan te geven. Hoogstens kunnen mogelijke probleemvelden aangeduid 
worden. Die vinden we in eerste instantie terug voor specialisten, kinesitherapie, en 
geneesmiddelen, bij individuen uit het laagste inkomensdeciel die laaggeschoold zijn, 
geen verhoogde tegemoetkoming genieten en geen bijkomende verzekering voor de 
remgelden hebben afgesloten.  
 
Concentratiecurves en -indices kunnen gebruikt worden om de verdeling van de 
medische consumptie over de volledige inkomensverdeling te analyseren. 
Behoefteconcentratiecurves worden vergeleken met behandelingsconcentratiecurves. De 
HIwv indices tonen aan dat de verdeling van het gebruik van de huisarts en het ziekenhuis 
sterk gerelateerd is aan de verdeling die we verwachten op basis van verschillen in 
behoeften. Er zijn geen overtuigende bewijzen geleverd voor een ongelijkheid in de 
consumptie van deze types van medische zorg. Wanneer we de verdeling van de 
specialistenzorg en geneesmiddelen bekijken, is de situatie verschillend. Voor beide 
zorgvormen zijn de HIwv indices positief en significant verschillend van nul. Dit wijst op 
een ongelijkheid ten voordele van de rijkere inkomensgroepen. Bij eenzelfde 
gezondheidstoestand zijn de hogere inkomensgroepen meer geneigd om naar de specialist 
te gaan en meer verschillende soorten geneesmiddelen te consumeren dan de lagere 
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inkomensgroepen. Internationale resultaten voor consumptie van huisarts-, specialist-, en 
ziekenhuiszorg liggen volledig in dezelfde lijn. Voor kinesitherapie, vinden we op basis 
van de HIwv indices ook een pro-rijke verdeling terug, hoewel deze niet significant is. Op 
basis van de resultaten van de risico- en extreme profielen die besproken werden, kunnen 
we echter toch besluiten dat kinesitherapie ook een knelpunt is voor de lager 
inkomensgroepen. Aangezien we niet op de hoogte zijn van enig ander internationaal 
onderzoek, kunnen we deze resultaten niet vergelijken. 
 
In het algemeen is de toegang tot het Belgische gezondheidssysteem dus niet 
problematisch. Voor belangrijke types van medische zorg, met name huisartsenzorg en 
ziekenhuiszorg, zijn er geen aanwijzingen die duiden op een systematisch lagere 
consumptie in functie van het inkomen of andere socio-economische karakteristieken. 
Een gelijkaardige conclusie kunnen we niet formuleren voor de consumptie van 
specialistische zorg, geneesmiddelen en kinesitherapie. Deze bevindingen zijn niet 
onverwacht. In het Belgische systeem met vrije toegang tot de tweede lijn, wordt door de 
hogere socio-economische klassen sneller rechtstreeks de stap tot deze tweede lijn gezet. 
Voor kinesitherapie en geneesmiddelen kan de slechtere terugbetaling een rol spelen, 
maar dit kon onze studie niet nagaan. De belangrijke impact van de verhoogde 
tegemoetkoming bij de consumptie van kinesitherapie en de hoeveelheid ingenomen 
geneesmiddelen, wijst echter wel in deze richting.  
 
Tenslotte moeten we ook nog wijzen op de beperkingen van de studie. Eerst en vooral 
moet het duidelijk zijn dat enkel gekeken is naar aantal eenheden geconsumeerde zorg en 
niet naar de kwaliteit van de effectief verstrekte zorg. Uit onderzoek van Closon (2000) 
blijkt dat de kwaliteit van de zorg die verleend wordt aan patiënten met een lager socio-
economisch profiel verschillend is. Zo krijgen zij bijvoorbeeld minder interventies die 
bedoeld zijn om de levenskwaliteit te verbeteren. In het kader van de toegankelijkheid 
van de zorg is dit kwaliteitsaspect een interessante denkpiste die niet kon geverifieerd 
worden aan de hand van dit onderzoek.  
 
Ten tweede is er gekeken in welke mate iedereen eenzelfde consumptieniveau heeft, 
ongeacht socio-economische variabelen. Daarbij is elke discussie over een 'wenselijke' 
consumptie-omvang uit de weg gegaan. We moeten ons met andere woorden de vraag 
stellen of het wel wenselijk is dat we de consumptie van de gezinnen met lagere 
inkomens op een hoger niveau willen brengen. Voor kinesitherapie hebben we 
bijvoorbeeld gezien dat het inspelen op relatief gemakkelijk beschikbare 
beleidsvariabelen niet voldoende effect heeft. Bovendien zouden deze maatregelen de 
huisartsenconsumptie en de ziekenhuisconsumptie van de risicogezinnen ook doen 
stijgen, wat zeker en vast niet wenselijk is. Uit de gegevens van de European Community 
Household Panel Survey, een enquête gehouden in 13 Europese landen in 1996, blijkt dat 
België, in vergelijking met de andere landen, zeer veel medische zorg consumeert. Zo 
staat België op de eerste plaats wat betreft het aantal contacten met de huisarts per jaar, 
op de vierde plaats voor het aantal contacten met de specialist per jaar en op de derde 
plaats voor het aantal nachten doorgebracht in het ziekenhuis. Ter vergelijking: Het 
gemiddeld aantal contacten met de huisarts in België is 5,24 per jaar, tegenover een 
Europees gemiddelde van 4,24 contacten per jaar. In Nederland bijvoorbeeld, bedraagt 
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het gemiddeld aantal contacten met de huisarts 2,92 contacten per jaar. Het gemiddeld 
aantal contacten met een specialist in België per jaar is 1,89 tegenover een Europees 
gemiddelde van 1,94 contacten per jaar. In Nederland bedraagt het aantal contacten met 
de specialist 1,78 per jaar. Het gemiddeld aantal nachten in het ziekenhuis is 1,55 voor 
België ten opzichte van een Europees gemiddelde van 1,13 nachten. In Nederland 
bedraagt het aantal nachten in het ziekenhuis 1,05. Ook is het een gekend gegeven dat de 
consumptie van geneesmiddelen in België zeer groot is. Zou het dus niet verstandiger zijn 
om een meer rationeel gebruik van alle gezondheidsvoorzieningen voor de gehele 
bevolking na te streven?   
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Appendix A: Statistische bijlage 
 
Nominale maatstaf: Chi kwadraat 
 
De Chi kwadraat statistiek (χ²) geeft een indicatie of er een verband bestaat tussen twee 
variabelen. Aangezien de χ²-toets enkel een nominaal meetniveau veronderstelt, zegt de 
statistiek uiteraard niets over de richting van het verband. Nagegaan wordt of de 
geobserveerde frequenties (Oij) van elke cel van een kruistabel tussen twee variabelen, 
overeenstemmen met de frequenties die men zou verwachten (Eij) moest er helemaal geen 
verband bestaan tussen de variabelen. De verwachte frequenties Eij worden bekomen 
door de geschatte kans van iedere observatie in cell (i, j), namelijk te vermenigvuldigen 
met het totaal aantal observaties n. M.a.w. Eij = n . pi . pj = n . Ri/n . Cj/n met Ri de 
geobserveerde rijtotalen en Ci de geobserveerde kolomtotalen.  
 
Formule: χ² = ΣΣ(Oij – Eij)² / Eij.  
 
Deze berekende χ² wordt vergeleken met de kritische punten van de theoretische χ² 
verdeling. Men kan op die manier berekenen hoe groot de kans is dat de twee variabelen 
onafhankelijk zijn. Deze kans wordt aangeduid als de p-waarde. Een p-waarde < 0.10 
betekent dat als men honderd steekproeven van dezelfde grootte zou uitvoeren, men in 
minder dan 10 gevallen geen verband vindt tussen de beide variabelen.  
 
Ordinale maatstaf: Kendalls Tau-b en Tau-c 
 
Wanneer twee variabelen een ordinale meetschaal hebben, kan tevens de richting van het 
verband tussen de twee variabelen nagegaan worden. Om een inzicht te krijgen in dat 
verband worden de waarden van de twee variabelen voor alle mogelijke paren van 
observaties vergeleken. Een paar van observaties wordt concordant (P) genoemd, 
wanneer de waarden van de variabelen van de eerste observatie beide hoger (of lager) 
zijn dan de waarden van de overeenstemmende variabelen van de tweede observatie 
(bijvoorbeeld (2,5) en (7,9)). Een paar van observaties is discordant (Q) wanneer de 
waarde van één variabele voor de eerste observatie hoger is dan de overeenstemmende 
waarde voor de tweede observatie en omgekeerd voor de tweede observatie (bijvoorbeeld 
(2,5) en (7,3)). Wanneer de twee observaties een identieke waarde hebben voor één of 
beide variabelen, dan zijn ze gebonden (T) (bijvoorbeeld (2,5) en (2,7)). Wanneer 
overwegend concordante paren aanwezig zijn, is er een positief verband tussen de 
variabelen; wanneer de meeste paren discordant zijn, is het verband negatief. Er is geen 
verband tussen de variabelen wanneer het aantal concordante paren even groot is als het 
aantal discordante. Kendalls tau steunt op deze vergelijking van paren om een aanduiding 
te geven van de mate en de richting van het verband tussen twee variabelen. Kendalls tau-
b wordt gebruikt wanneer er evenveel rijen als kolommen zijn in de kruistabel. Kendalls 
tau-c is de geschikte statistiek wanneer het aantal rijen niet overeenkomt met het aantal 
kolommen.  
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t-toets voor het testen van hypothese i.v.m. het gemiddelde 
 
Nulhypothese: H0 : µ = µ0 en µ0 is een voorafgespecifieerd getal (hier willen we testen of 
de concentratie index significant verschilt van nul, dus: µ0 = 0) 
t-statistiek: t =  (CI - µ0 ) / s met s = standaard fout 
Alternatieve Hypothese: H1: µ ≠ µ0  
Beslissingsregel: Verwerp H0 wanneer T < - z α/2 of T > z α/2  (kritische waarde bij 
significantieniveau van 1%: z .005=2.58; kritische waarde bij significantieniveau van 5%: 
z.025=1.96) 
 
t-toets op verschillen van gemiddelden 
 
Nulhypothese: H0 : µ = µ0 en µ0 is een voorafgespecifieerd getal (hier willen bijvoorbeeld 
testen of de CI van Wallonië significant verschilt van de CI van Vlaanderen of de CI van 
Brussel, of nog: of de concentratie index van de gezondheidsenquête significant verschilt 
van de concentratie index van de PSBH) 
t-statistiek: t =  (CI 1 – CI 2  ) / ( s 1 + s 2) 0,5 met s = standaard fout 
Alternatieve Hypothese: H1: µ ≠ µ0  
Beslissingsregel: Verwerp H0 wanneer T < - z α/2 of T > z α/2  (kritische waarde bij 
significantieniveau van 1%: z .005=2.58; kritische waarde bij significantieniveau van 5%: 
z.025=1.96) 
 
F-toets 
 
De F-toets voor restricties wordt gebruikt indien men zich afvraagt of het zinvol is om 
één of meerdere variabelen op te nemen in de regressievergelijking. Men wil toetsen of 
de coëfficiënten van die variabelen gelijk zijn aan nul. De nulhypothese is dus:  
H0: αi = αj = …. = 0. Onder de nulhypothese volgt de berekende F-waarde (F ber) een F-
verdeling met (m, N-(k+1)) vrijheidsgraden  
 

))1(/²)1(
/²)²()1(,(
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−
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kNR
mRRkNmFF
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ber  

 
met  RMB² = som gekwadrateerde residuen van de vergelijking met beperkingen 

RZB² =som gekwadrateerde residuen van de vergelijking zonder beperkingen 
m = het aantal beperkingen 
N = het totaal aantal waarnemingen in de steekproef 
k +1= het aantal geschatte coëfficiënten in de vergelijking zonder beperkingen 

 
De nulhypothese dat de beperking geldt, wordt verworpen indien F ber > F crit. De p 
waarden geven de kans weer dat men F ber > F crit.  Indien de p-waarden dus zeer klein 
zijn, wordt de nulhypothese verworpen en mogen de variabelen niet uit de vergelijking 
weggelaten worden. 
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Appendix B: Van een categorische naar een continue, latente 
gezondheidsvariabele 
 
Stel y is de subjectieve gezondheidsvariabele met vijf categorieën van 1 (zeer goed) tot 5 
(zeer slecht). Stel dat er een continue variabele y* is met een lognormale verdeling, die 
de volgende relatie heeft met de categorische gezondheidsvariabele y:  
 
als  y=5  dan - ∞ < y* ≤ α1 
 y=4  α1 < y* ≤ α2 
 y=3  α2 < y* ≤ α3 
 y=2  α3 < y* ≤ α4 
 y=1  α4 < y* ≤ +∞ 
 
waar αi de grenswaarden zijn. Er wordt een lognormale verdeling verondersteld omdat dit 
een scheve verdeling is en deze dus rekening houdt met het feit dat er in het algemeen 
meer mensen een goede gezondheid rapporteren dan een slechte gezondheid. Deze 
grenswaarden worden zo geschat dat de oppervlakte onder de standaard normaal 
verdeling in 5 delen verdeeld wordt, rekening houdend met de aantallen in de steekproef 
die in iedere gezondheidscategorie vallen.  
           5 

αi = Φ –1 (  ∑  ni / N ) 
                   i=1 

 
met  Φ –1  = de inverse standaardnormale cumulatieve densiteitsfunctie 
 ni = aantal observaties in categorie i 
 N = totaal aantal observaties 
 
M.a.w. de oppervlakte onder de standaard normaalverdeling wordt verdeeld in proportie 
tot de aantallen die behoren tot één van de i catgeorieën.  
 
Eens deze grenswaarden geschat zijn, kunnen gemiddelde waarden van y* in elk van de i 
intervals geschat worden als het logarithme van de normaal scores, aan de hand van de 
volgende formules: 
 
Zi = ( N / ni ) [Φ (αi-1)- Φ (αi)] 
 
y* = - ez 
 
met  Zi = normaalscores 
 Φ = standaardnormale densiteitsfunctie 
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Appendix C: Berekening van de elasticiteiten 
 
Voor het logit model wordt de elasticiteit, namelijk de procentuele verandering in de 
afhankelijke variabele ten gevolge van een procentuele verandering in de verklarende 
variabele als volgt berekend:  
 
∂ Pi   *  X1  =  b1 (1 – Pi) X1 
∂ X1      Pi 
 
en voor het OLS model als volgt:  
 
∂ Yi   *  X1  = b1  X1 
∂ X1      Yi            Yi    
 
Het effect op de probabiliteit voor de binaire variabelen in het logit model wordt 
berekend als een verandering in de dummy variabele j van 0 naar 1, namelijk:  
 

))(1(

1

))(1(

1
biXiaebjbiXiae

P +−+
−++−+

=∆

 
 
voor het logit model en voor het OLS model:  
 
∆Y= bj 
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Appendix D: Definitie van de gebruikte variabelen 
 

AFHANKELIJKE VARIABELEN 

gp kans op contact met huisarts gedurende de voorbije twee maanden 
gp2m aantal contacten met huisarts gedurende de voorbije twee maanden 

kans op contact met specialist gedurende de voorbije twee maanden 
sp2m aantal contacten met specialist gedurende de voorbije twee maanden 
ho kans op opname in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar 
ho_nd aantal nachten doorgebracht in het ziekenhuis gedurende het voorbije jaar 
kine kans op contact met kinesist gedurende het voorbije jaar 
kine_nr aantal contacten met kinesist gedurende het voorbije jaar 
med kans op gebruik van geneesmiddelen gedurende de voorbije twee weken 
med_nr aantal soorten gebruikte geneesmiddelen gedurende de voorbije twee weken 

Variabele Definitie 

sp 

 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN  
1. SOCIO-ECONOMISCHE VARIABELEN 
Variabele Label Definitie 
lneqink Ln inkomen Logaritmische transfomratie van continu equivalent netto-huishoudinkomen
eqink_1 1.951 BEF-25.000 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=<25.000 BEF; 0=anders 
eqink_2 25.001 BEF-30.406 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=25.001 - 30.406 BEF; 0=anders 
eqink_3 30.407 BEF-35.301 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=30.407 - 35.301 BEF; 0=anders 
eqink_4 35.302 BEF-40.305 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=25.302 - 40.305 BEF;0=anders 
eqink_5 40.306 BEF-45.537 BEF  Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=40.306 - 45.537 BEF ;0=anders 
ref 45.538 BEF-50.518 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=45.538 - 50.518 BEF;0=anders 
eqink_7 50.519 BEF-55.340 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=50.519 - 55.340 BEF;0=anders 
eqink_8 55.341 BEF-62.225 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=55.341 - 62.225 BEF; 0=anders 
eqink_9 62.226 BEF-72.500 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1=62.226  - 72.500 BEF; 0=anders 
eqink_10 > 72.500 BEF Equivalent netto-huishoudinkomen: 1= > 72.500 BEF; 0=anders 
et03_2d1 Geen diploma Hoogste onderwijsniveau: 1=geen diploma; 0=anders 
et03_2d2 Lager onderwijs Hoogste onderwijsniveau: 1=lager onderwijs; 0=anders 
et03_2d3 Lager secundair Hoogste onderwijsniveau: 1=lager secundair; 0=anders 
et03_2d4 Hoger secundair Hoogste onderwijsniveau: 1=hoger secundair; 0=anders 
ref Universitair Hoogste onderwijsniveau: 1=universitair onderwijs; 0=anders 
in03_c Verhoogde tegemoetkoming Recht op verhoogde tegemoetkoming: 1=ja; 0=neen 
in06 Bijkomende verzekering 

remgelden 
Bijkomende verzekering remgelden: 1=ja; 0=neen 

fa03 Leeftijd Continue leeftijdsvariabele 
fa032 Leeftijd kwadraag Continue leeftijdsvariabele in het kwadraat 
ref < 25 jaar Leeftijd: < 25 jaar 
age8d3 25-34 jarigen Leeftijd: 1=25-34 jaar; 0=anders 
age8d4 35-44 jarigen Leeftijd: 1=35-44 jaar; 0=anders 
age8d5 45-54 jarigen Leeftijd: 1=45-54 jaar; 0=anders 

55-64 jarigen Leeftijd: 1=55-64 jaar; 0=anders 
age8d7 65-75 jarigen Leeftijd: 1=65-75 jaar; 0=anders 
age8d8 75 plus Leeftijd: 1=75 plus; 0=anders 
em03_c2 Werkend Betaald werk: 1=ja; 0=neen  
hhtyped1 Alleenstaande Type huishouden: 1=alleenstaand; 0=anders 
hhtyped2 Alleenstaande met kinderen Type huishouden: 1=alleenstaand met kinderen; 0=anders 

Koppel zonder kinderen Type huishouden: 1=koppel zonder kinderen; 0=anders 
ref Complex huishouden Type huishouden: 1=koppel met kinderen of complex huishouden; 0=anders
fa04 Man Geslacht: 1=man; 0=vrouw 
vrvrouw Vruchtbare vrouw Zwanger of bevallen < 12m geleden: 1=ja; 0=neen 

age8d6 

hhtypedd3 
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ONAFHANKELIJKE VARIABELEN (vervolg) 
2. MEDISCH AANBOD VARIABELEN 

Variabele Label Definitie 
gpdens Densiteit huisartsen Aantal voltijds equivalente huisartsen per 10 000 inwoners in het 

arrondissement 
spedens Densiteit specialisten Aantal voltijds equivalente specialisten per 10 000 inwoners in het 

arrondissement 
beddens Densiteit ziekenhuisbedden Aantal ziekenhuisbedden per 10 000 inwoners in het arrondissement 
gp01_1 Vaste huisarts Vaste huisarts: 1=ja; 0=neen 
3. GEZONDHEIDSVARIABELEN 

Variabele Label Definitie 
ref Zeer goede SAH Zelfgewaardeerde gezondheid: 1=zeer goed; 0=anders 
pe01d1 Dummy goede SAH Zelfgewaardeerde gezondheid: 1=goed; 0=anders 
pe01d2 Dummy redelijke SAH Zelfgewaardeerde gezondheid: 1=redelijk; 0=anders 
pe01d3 Dummy slechte SAH Zelfgewaardeerde gezondheid: 1=slecht; 0=anders 

Dummy zeer slechte SAH Zelfgewaardeerde gezondheid: 1=zeer slecht; 0=anders 
ma0101 Astma, chronische 

bronchitis, cara 
Astma, chronische bronchitis, cara: 1=ja; 0=neen 

ma0102 Allergie Allergie: 1=ja; 0=neen 
ma0103 Sinusitis Sinusitis: 1=ja; 0=neen 
ma0104 Hartkwaal Hartkwaal: 1=ja; 0=neen 
ma0105 Hypertensie Hypertensie: 1=ja; 0=neen 
ma0106 Darmstoornissen Darmstoornissen: 1=ja; 0=neen 
ma0107 Hepatitis Hepatitis: 1=ja; 0=neen 
ma0108 Nierstenen Nierstenen: 1=ja; 0=neen 
ma0109 Nierziekte Nierziekte: 1=ja; 0=neen 
ma0110 Chronische blaasontsteking Chronische blaasontsteking: 1=ja; 0=neen 
ma0111 Suikerziekte Suikerziekte: 1=ja; 0=neen 
ma0112 Schildklierziekte Schildklierziekte: 1=ja; 0=neen 
ma0113 Glaucoom Glaucoom: 1=ja; 0=neen 

Cataract Cataract: 1=ja; 0=neen 
Ziekte van Parkinson Ziekte van Parkinson: 1=ja; 0=neen 

ma0116 Depressie Depressie: 1=ja; 0=neen 
ma0117 Epilepsie Epilepsie: 1=ja; 0=neen 
ma0118 Duizeligheid Duizeligheid: 1=ja; 0=neen 
ma0119 Migraine Migraine: 1=ja; 0=neen 
ma0120 Chronische huisaandoening Chronische huisaandoening: 1=ja; 0=neen 
ma0121 Kanker Kanker: 1=ja; 0=neen 
ma0122 Rugaandoening Rugaandoening: 1=ja; 0=neen 
ma0123 Artrose Artrose: 1=ja; 0=neen 
ma0124 Reuma Reuma: 1=ja; 0=neen 
ma0125 Andere vorm van reuma Andere vorm van reuma: 1=ja; 0=neen 
ma0126 Beroerte Beroerte: 1=ja; 0=neen 
ma0127 Maagzweer of zweer dunne 

darm 
Maagzweer of zweer dunne darm: 1=ja; 0=neen 

ma0128 Galstenen of 
galblaasontsteking 

Galstenen of galblaasontsteking: 1=ja; 0=neen 

ma0129 Osteoporose Osteoporose: 1=ja; 0=neen 
ma0130 Polsbreuk Polsbreuk: 1=ja; 0=neen 
ma0131 Heupfractuur Heupfractuur: 1=ja; 0=neen 
ma0132 Wervelfractuur Wervelfractuur: 1=ja; 0=neen 
wb01_2d Geestelijke gezondheid Geestelijke gezondheid: 1=slecht; 0=goed 

pe01d4 

ma0114 
ma0115 
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