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Inkomen, ongelijkheid en verkiezingen
Armoede zorgt voor een kortere levensverwachting, dat is een betrekkelijk hard
gegeven.
Sinds 1992 leefde het idee dat inkomensongelijkheid in een regio of land een
negatieve invloed had op de levensverwachting van de gehele bevolking.
Verkleining van inkomensverschillen zou
dan niet alleen goed zijn voor de mensen
met een laag inkomen, maar ook voor de
rijken. Die relatie blijkt er bij nader onderzoek mogelijk alleen in sommige streken
van de VS te zijn. Prospectieve onderzoeken in Denemarken1 en Japan2 met adequate analysetechnieken laten zien dat
het individuele inkomen wel de levensverwachting beïnvloedt, maar niet van de
totale groep. In de VS bleek er in onderzoek met gegevens uit 1997 en 1998 in 60
regio’s geen invloed van inkomensongelijkheid op het vóórkomen van chronische
aandoeningen, maar wel van het gezinsinkomen en de opleiding.3
Hoewel er nu een argument ontbreekt om
regeringen en de rijken aan te zetten tot
het verkleinen van de inkomensverschillen, blijft het een harde noodzaak om te
proberen de onaanvaardbare verschillen
in gezondheid tussen de verschillende
inkomensgroepen te verkleinen. Ook in

Nederland zijn er aanzienlijke verschillen
in gezondheid tussen de verschillende
inkomensgroepen. In de komende verkiezingen gaat het ongetwijfeld weer over de
wachtlijsten als metafoor voor de staat
van onze gezondheidszorg, alsof die ook
maar iets te maken hebben met de echte
‘volksgezondheid’. Als er in de verkiezingsprogramma’s al iets staat over de
relatie inkomen en gezondheid, dan is het
alleen over nominale of inkomensafhankelijke premies. Straks ben je als laagverdiener wel eerder aan de beurt voor je
hartoperatie, maar nog steeds veel jonger
dan mensen met een bovenmodaal inkomen. Of dat nu de bedoeling van gezondheidszorgsbeleid is, vraag ik me af. (JZ)
1 Olser M et al. Income inequality, individual income, and mortality in Danish adults: analysis of
pooled data from two cohort studies. BMJ
2002;324:13-6.
2 Shibuya K, Hashimoto H, Yano E. Individual
income, income distribution, and self rated health
in Japan: cross sectional analysis of nationality
representative sample. BMJ 2002;324:16-9.
3 Sturm R, Gresenz CR. Relations of income inequality and family income to chronic medical conditions and mental health disorders: national survey in USA. BMJ 2002;324:20-3.

NHG-wetenschapsdag
Op 26 april is er in Nijmegen voor de
tweede keer een NHG-wetenschapsdag.
Vorig jaar stond deze dag in het teken van
evidence-based medicine, dit jaar is het
thema ‘de relevantie van onderzoek voor
de huisarts’. Onderzoekers die hun
onderzoek presenteren worden bevraagd
op de relevantie van hun onderzoek voor
de dagelijkse praktijk van de huisarts.
Beginnende onderzoekers en huisartsen
met een onderzoeksidee kunnen consultatie krijgen van ervaren onderzoekers. Er
zijn workshops over het werven van
patiënten en over de principes van kwalitatief onderzoek. Huisartsen in opleiding
kunnen hun onderzoeksprojecten presenteren en inspiratie opdoen voor een uit45(03) maar t 2002

gebreider onderzoek. Het slotdebat gaat
over de vraag of directe toepasbaarheid
van onderzoek het uitgangspunt moet
zijn of dat huisartsen ook fundamenteel
onderzoek moeten doen. Voor meer informatie: www.artsennet.nl/nhg of tel. 0302881700. (JD)

De berichten, commentaren en reacties in de
rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom
(redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Janny Dekker, Peter Lucassen,
Frans Meulenberg, Bas Rikken, Marc van Wijk
en Joost Zaat.
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