
Programma

Deze keer staat het thema Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) 
centraal. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen de verschillende lagen van 
de Nederlandse bevolking. Tussen laag- en hoogopgeleiden is het verschil in 
levensverwachting 7,3 jaar voor mannen en 6,4 jaar voor vrouwen. Dergelijke 
verschillen bestaan in alle (westerse) samenlevingen en zij zijn hardnekkig. Vorig jaar 
nog toonde Nobelprijswinnaar Angus Deaton aan dat de levensverwachting van 
laagopgeleide blanke mannen niet alleen achterblijft, maar zelfs verder daalt. 

Nederland riep tweemaal een commissie in het leven om deze verschillen te 
onderzoeken en beleidsaanbevelingen te doen. Gezondheidswetenschappers hebben 
gepleit voor onderzoek naar ‘evidence based’ interventies om de gezondheid van 
laagopgeleiden te verbeteren. Tot nu toe heeft de speurtocht naar de ‘magic bullet’ 
voor de aanpak van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen onvoldoende 
opgeleverd. 

Ondertussen kiest de overheid (inmiddels wijs geworden) voor smalle speerpunten als 
het terugdringen van roken onder zwangere vrouwen in achterstandssituaties. De SEGV 
lijken goeddeels beleidsresistent en nemen in de praktijk niet af. Tegelijkertijd is de 
wens bij politici en wetenschappers onverminderd groot om aan als onrechtvaardig 
ervaren gezondheidsverschillen een eind te maken. Kunnen sociologen met de brede 
kennis die reikt van sociale stratificatie tot beleids- en implementatievraagstukken een 
nieuw licht werpen op dit hardnekkige probleem?

25 november 2016

13.00-13.20 Inloop
13.20-13.30 Opening door dagvoorzitter prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en 

Cultureel Planbureau en Hoogleraar beleid en sturing van de zorg, EUR
13.30-14.10:  Prof. dr. Frank J. van Lenthe, Universitair Hoofddocent Sociale 

Epidemiologie, Erasmus MC en Hoogleraar Ruimtelijk Diversiteit en 
Ongelijkheid in Gezondheid in Steden, Faculteit Geowetenschappen, UU

14.10-14.50: Prof. dr. Christiaan Monden, Hoogleraar Sociologie en Demografie, 
 Nuffield College, Oxford 
14.50-15.05:  Theepauze
15.05-15.45:  Prof. dr. ir. Maria Jansen, Programmaleider Academische Werkplaats 

Publieke Gezondheid / GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht 
(CAPHRI)

15.45-16.15:  Forumdebat met de inleiders en de zaal
16.15-16.30: Prof. dr. Pauline Meurs, Hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan 

de EUR en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
(RVS)

16.30-16.45:  Laudatio door prof. dr. Paul Schnabel, Universiteitshoogleraar, 
Universiteit Utrecht

16.45-17.00:  Uitreiking erelidmaatschap van de NSV aan Pauline Meurs (EUR, RVS) door 
prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Voorzitter NSV

17.00-18.00:  Borrel
 

Deelname is gratis. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de NSV 
(secretariaat@nsv-sociologie.nl). De ervaring leert dat zich meer mensen aanmelden 
dan er plaatsen zijn (maximaal 100). Wanneer u onverhoopt verhinderd bent, verzoeken 
wij u dat ons te melden. Dan kan iemand anders uw plaats innemen. 
Meldt u zich niet af, dan brengen wij u € 25 administratiekosten in rekening.

Vrijdag 25 november 2016, 13.00 – 18.00 uur
Seminarruimte
Sociaal en Cultureel Planbureau 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Nadere informatie:
Mérove Gijsberts (m.gijsberts@scp.nl) of Eva Jaspers (e.jaspers@uu.nl)
Inschrijven: secretariaat@nsv-sociologie.nl

NB: i.v.m. toegangscontrole moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
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