
De gezondheid van mensen in moeilijkheden : een « ultrakwetsbaarheid » 

Slechte gezondheid is zowel een uitsluitingsoorzaak als een gevolg van uitsluiting. Toegang 
hebben tot het zorgsysteem is vooraal voor de armsten een middel om de sociale 
ongelijkheden op dit gebied te verminderen. Het bevorderen van deze toegang tot zorg is 
dus een manier van strijd tegen uitsluiting. Maar de toegang tot zorg vormt slechts één van 
de facetten van een problematiek die de volksgezondheid in de breedste zin betreft 
(preventieaspecten, organisatie van zorg, voeding, een gezonde omgeving, hygiëne, 
opvoeding, epidemiologie,enz.). 

Een dubbele armoede 

Het bestaan van sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid onthult de complexiteit 
en de meerdimensionale realiteit van de armoede die de menselijke waardigheid schaadt in 
al haar aspecten, inclusief de gezondheid.  

Zo onthullen de cijfers dat de personen die een lagere sociale status (opleidingsniveau, 
professioneel statuut, inkomen) hebben vaak over een minder goede gezondheid 
beschikken, minder toegang hebben tot de gezondheidszorg en vroeger sterven dan zij die 
een hogere positie op de sociale ladder innemen.  

De indicatoren bevestigen het bestaan van ongelijkheden op het vlak van 
gezondheidstoestand, gezondheidsbezorgdheid, en toegang tot de gezondheidszorg. Zo 
leven mensen met een beperkte scholing (geen diploma of enkel een diploma van de 
basisschool) in België niet alleen minder lang (vrouwen: 2,8 jaar; mannen: 5,2 jaar), hun 
leven kent ook een kortere periode van goede gezondheid (vrouwen: 14,5 jaar; mannen: 
15,5 jaar) in vergelijking goed opgeleide mensen (diploma hoger onderwijs). Deze 
ongelijkheden manifesteren zich in veel aspecten van het leven : kindersterfte, subjectieve 
evaluatie van de gezondheid, moeite bij het oppikken van de dagelijkse bezigheden na een 
ziekte, depressie, overgewicht, roken, ondergaan van tests voor baarmoederhals- en 
borstkanker. 

Buiten het feit dat de gezondheidszorg duur is, kunnen andere redenen vermeld worden voor 
de zwakke gezondheid van arme mensen en hun toegang tot zorg: weigering domiciliëring, 
afwijzing asielaanvraag, enz. 

De toegang tot kwaliteitszorg verbeteren 

In België is bijna iedereen verzekerd van gezondheidszorg (dekkingsgraad van meer dan 
99%). In 2004 leefde echter bijna 10% van de bevolking in een gezin waarin één of 
meerdere personen in het voorgaande jaar gezondheidszorg moesten uitstellen en hiervan 
zelfs moesten afzien omwille van financiële redenen. Er vallen grote verschillen waar te 
nemen naargelang opleidings- en inkomensniveau. In eenoudergezinnen stelt 28% van de 
ondervraagden gezondheidszorg te hebben uitgesteld of hiervan zelfs hebben afgezien.  

Soms worden personen die in moeilijke omstandigheden leven eenvoudigweg de toegang tot 
zorg geweigerd. Als vrije toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg als een 
fundamenteel recht kan beschouwd worden op basis van artikel 23 van de Grondwet, dan 
blijft dit recht in de praktijk problematisch. Het gebeurt dat mensen die in armoedige 
omstandigheden leven de status van patiënt worden ontzegd waarbij de wet dus niet wordt 



nageleefd. De redenen voor deze weigering zijn divers: omwille van het wettelijk kader, de 
beperkte financiële middelen van de potentiële patiënten, de kosten van de zorg, en culturele 
belemmeringen.  

De toegang tot zorg voor kinderen staat centraal tijdens het Europees Jaar tegen Armoede. 
Kinderen belanden meer en meer op de spoeddiensten, bij gebrek aan dokters die elke 
patiënt aanvaarden.  

Het Europees Jaar 2010 heeft van het recht op sociale bescherming en van de strijd tegen 
de kloof op het gebied van gezondheidszorg een belangrijk thema gemaakt. Europa dient in 
haar geheel nauwkeurig te evalueren hoe de EU-politiek kan bijdragen tot een betere 
gezondheidszorg. Het overbruggen van de kloof die bestaat tussen de armen en de rijken 
vereist meer hulp voor die regio’s en gemeenschappen die achterblijven. De lidstaten 
moeten zich concentreren op het aanbieden van de beste gezondheidszorg aan zij die er de 
meeste nood aan hebben en op het bevorderen van de gezondheid en van de initiatieven die 
een betere gezondheidsbescherming, leef- en werkomstandigheden beogen.  


