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Schriftelijk te beantwoorden vragen
Angela Bransen
Inzake bevorderen participatie laagopgeleiden en migranten

Geacht college,
Pharos stelt dat participatie en een eigen rol van laagopgeleiden in het zorgstelsel bijdragen aan het
terugdringen van gezondheidsverschillen. Het heeft hiervoor een eigen programma opgesteld:
‘Participatie en eigen regie’. Dit programma draagt bij aan het versterken van de participatie en eigen
rol in het zorgstelsel van laagopgeleiden en migranten.
Zie www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/participatie-en-eigen-regie/wat-hebben-inwoners-nodig
Feiten en cijfers
• 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Zoveel moeite, dat dit direct
gevolgen heeft voor hun gezondheid.
• Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro waarvan 127 miljoen euro
uitgegeven wordt aan gezondheidszorg.
• Onderzoek van NIVEL wijst uit dat taalvaardige mensen zich gezonder voelen en ook zijn, beter voor
zichzelf kunnen zorgen en sociaal actiever zijn.
• Van de bevolking beschikt 29% over geringe gezondheidsvaardigheden. Deze mensen hebben
onvoldoende vaardigheden om mondeling en schriftelijke informatie over gezondheid te verkrijgen, te
begrijpen en te gebruiken. Laagopgeleiden, ouderen en migranten zijn sterk vertegenwoordigd binnen
deze groepen.
• De incidentie van ziekten zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en van psychische problemen
is bij hen beduidend hoger dan bij andere bevolkingsgroepen.
• Gezondheidsvaardigheden blijken de belangrijkste voorspeller van gezondheid.
• Migranten maken in 2013 20% van de Nederlandse bevolking uit
• In 2015 zal het percentage migranten in de Nederlandse bevolking nog groter zijn (circa 30%)
• Migranten hebben gemiddeld een slechtere gezondheid (22% hogere ziektelast) en gebruiken een
aantal voorzieningen op een ander manier dan niet-migranten
• Het percentage onverzekerden is onder migranten groter dan onder de Nederlandse bevolking (0,8%
versus 3,8%, Integratiemonitor 2009)
• Niet verzekerd zijn komt vooral voor onder jonge migranten en migranten uit een aantal MOAlanden
• Relatief veel migranten zijn verzekerd bij een zorgverzekeraar: Agis/Achmea (circa 360.000)
Naar aanleiding van dit programma heeft de VVD Zeist de volgende vragen aan het college:
Vraag 1: Kent de gemeente Zeist het programma van Pharos? Behoort de gemeente Zeist tot één van
de 165 gemeenten die door Pharos worden genoemd?
Vraag 2: Wat doet de gemeente Zeist al op dit moment om de gezondheidsverschillen weg te nemen?
Vraag 3: Wat is de omvang van de genoemde doelgroepen binnen Zeist? Met andere woorden kan de
gemeente Zeist aangeven wat de feiten en cijfers zijn voor de gemeente Zeist om een beeld te
schetsen in hoeverre Zeist met deze doelgroepen te maken heeft?
Vraag 3: Hoe komt de bredere beweging van meer zeggenschap en eigen regie terug in het zorg- en
ondersteuningsbeleid?
Met vriendelijke groet
Angela Bransen

