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Abstract 

Background. Breast cancer is the most common cause of death for women from 45 years in West 

Europe. The government is sponsoring biannual free mammograms for women from 40 until 70 years. 

Looking at the participation rate, there’re still women not participating. 

Objective. The social gradient in the use of mammography has been frequently reported. This research 

adds a new insight by looking at the cultural health capital of the childhood as a predictor for the use in 

mammography in later life. 

Method. We used the data of the SHARE project that was collected in two waves. The sample contains 

12.068 cases. We used a logistic regression analysis to test the hypothesis on the use of mammography. 

Results. At first sight it seems that cultural health capital has an influence on mammography use. 

Although after controlling for education we still found a persistent  influence of preventive dentist use   

in childhood on the use of mammography. 

Conclusion. The research has showed an indication that cultural health capital of the childhood may be 

important. Unfortunately we can’t make hard conclusions but further research is recommended.  
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Inleiding  

Borstkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen ouder dan 45 jaar in West-Europa 

(WHO, 2010). Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (2010) en de Belgische Kanker 

Registratie (2008)  blijkt dat het sterftecijfer ook bij vrouwen met borstkanker nog steeds bijzonder 

hoog is. Nochtans zijn de cijfers niet eenzijdig negatief en is er een stagnerende trend opgemerkt in de 

incidentie van borstkanker (Belgische kanker registratie, 2008). Een mogelijke reden voor die trend 

zijn de door overheid gesponsorde bevolkingsonderzoeken voor borstkanker. Zulke campagnes 

sensibiliseren vrouwen en laten hen toe zich tussen de 50 en 69 jaar tweejaarlijks gratis te laten 

screenen. Daardoor kan borstkanker sneller worden opgespoord en behandeld (Levi & Randimbison, 

2006).  Het aantal deelnemers aan de Belgische bevolkingsonderzoeken was in 2007 slechts 60% van 

de geselecteerde Belgische vrouwen (Intermutualistisch agentschap, 2010). Deze cijfers geven een 

indicatie dat er  nog steeds Belgische vrouwen van 50 tot 69 jaar zijn  zich niet regelmatig laat 

screenen.  Er zijn verschillende factoren die een verklaring geven voor de relatief geringe participatie 

aan de door overheid georganiseerde programma’s voor mammografisch onderzoek. In dit onderzoek 

willen we de invloed van één determinant beklemtonen, nl. de invloed van de sociale ongelijkheid op 

het preventief gezondheidsgedrag. Specifiek ligt de focus op de deelname aan mammografie.  

Aan de participatiegraad aan mammografisch onderzoek valt op dat het voornamelijk vrouwen zijn uit 

de hogere sociale klasse die zich preventief laten testen (Puddu, Demarest, & Taffoureau, 2009; 

Hagoel, Ore, Neter, Shifroni, & Rennert, 1999). Er kan dus gesteld worden dat er binnen het 

mammografisch onderzoek een ‘social gradient’ aanwezig is. Dit komt overeen met de vaststelling dat 

mensen met een lagere sociale positie in de sociale hiërarchie een slechtere toegang tot 

gezondheidszorg hebben dan mensen met een hogere positie (Link & Pehlan, 1995). Uit onderzoek 

blijkt dan ook dat de deelname aan mammografie gelinkt is aan socio-economische status (SES) van 

vrouwen (Puddu et al., 2009). De ‘Fundamental Social Cause’-theorie van Link en Pehlan (1995) wijst 

op het feit dat die ‘sociale gradiënt’ persistent aanwezig is, ondanks de maatregelen die worden 

genomen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken. Dat verklaart ook hoe ‘flexible resources’ 

een rol spelen in de relatie tussen sociale klasse en gezondheid (Link & Pehlan, 1995; Link, 

Northridge, Phelan, & Ganz, 1998; Link, 2008). De theorie over ‘flexibele resources’ kan aangewend 

worden om de sociale ongelijkheid in mammografisch onderzoek te verklaren. Het bezit ervan is 

namelijk gelinkt aan je sociale status en klasse (Phelan, Link, & ehranifar, 2010). De flexibele 

middelen zijn: macht, kennis, prestige, sociale steun, etc.,.. en kunnen worden aangewend in 

gezondheids-bevorderende situaties zoals bij mammografieën maar ook in het onderwijs en bij 

socialisaties (Link et al., 1998). Er zijn tal van oorzaken gelinkt aan sociale klassen die de sociale 

verschillen kunnen verklaren. Zo hebben hoger opgeleide vrouwen vaker een uitgebreid sociaal 

netwerk waarin het uitvoeren van een mammografie ingeburgerd is. Deze vrouwen kennen de 

voordelen van de mammografie en delen ze binnen hun sociale groep (Wouters, Vleminckx, & Van 
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Hal, 2006). Vrouwen uit de hoge sociale klasse hebben een betere toegang tot de gezondheidszorg en 

raadplegen meer gespecialiseerde hulp dan de lagere klasse. Naast hun lage inkomen en beperktere 

sociale steun, ondervinden vrouwen uit lagere sociale klassen ook culturele barrières. Hoger opgeleide 

vrouwen zijn bovendien actiever bezig met hun gezondheid en pleiten bij hun huisarts voor 

preventieve zorgen, terwijl vrouwen uit lagere sociale klassen eerder een passieve relatie hebben met 

hun huisarts (Wouters et al., 2006). Bijgevolg zijn de laatst genoemde vrouwen niet altijd even goed 

geïnformeerd over de voordelen en de noodzakelijkheid van de mammografie (Puddu et al., 2009). De 

sociale positie in de maatschappij heeft een belangrijke invloed op de persoonlijke deelname aan 

mammografische onderzoeken. 

Verder lezen we in de literatuur niets over de invloed van de sociale klasse van herkomst op het 

deelnemen aan mammografisch onderzoek. Specifiek wordt er met de sociale klasse van herkomst, de 

sociale omgeving waarin men opgroeit, bedoeld. Er is al meermaals aangetoond dat de sociale 

omgeving tijdens de opvoeding een langdurige invloed heeft (Palloni, 2006; Lau, Quadrel, & 

Hartman, 1990; Christensen, 2004). De ‘family-enduring’ verklaring stelt dat de familie een 

belangrijke bron is voor gezondheidssocialisaties op jonge leeftijd. Dat proces van sociaal leren heeft 

een langdurige invloed, tot op volwassen leeftijd (Christensen, 2004; Lau et al., 1990). Tijdens het 

socialisatieproces leert men waarden, normen en gewoonten aan. De aangeleerde gewoonten zijn 

moeilijk te veranderen en zijn stabiel doorheen de tijd (Abel, 2008; Bourdieu & Wacquant, 1992; 

Cockerham, 2005). De overdracht  van die gewoonten vindt voornamelijk binnen het gezin plaats. Het 

gezin, als deelentiteit van de sociale structuur wordt echter ook beïnvloed door sociale determinanten. 

Zo heeft de sociale positie van het gezin een invloed op de aangeleerde waarden en normen. 

Arbeidersouders, bijvoorbeeld, leggen andere klemtonen in hun opvoeding dan boven- en 

middenklassen-ouders (Kohn, Melvin, Schooler, & Carmi, 1973). Daarnaast is ook de 

gezondheidscultuur binnen het gezin een erg belangrijke indicator. De manier waarop ouders omgaan 

met hun eigen gezondheid bepaalt in belangrijke mate ook hoe hun kinderen met hun gezondheid 

zullen omgaan (Cardol et al., 2006). Aan de hand van de ‘Cultural Health Capital’-theorie proberen we 

te verklaren hoe de gezondheidscultuur binnen een gezin een invloed kan hebben op preventief gedrag 

op latere leeftijd. Op basis van deze literatuurstudie werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Heeft de sociale klasse van herkomst een langdurige invloed op het preventief deelnemen aan 

mammografisch onderzoek?  

In dit onderzoek willen we de mechanismen proberen te begrijpen die aan de grondslag liggen van de 

lagere participatiegraad aan mammografisch onderzoek van de lagere sociale klassen. Doordat we in 

dit onderzoek specifiek kijken naar de invloed van de sociale klasse van herkomst, bieden we een 

vernieuwende kijk op het onderzoek van de ‘social gradient’ in mammografieparticipatie. De 

bedoeling van dit onderzoek is om bepaalde gaten in de literatuur op te vullen en een nieuwe dimensie 

toe te voegen aan het onderzoek over de mammografie. We focussen ons specifiek op de invloed van 
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de sociale klasse van herkomst. Door die mechanismen in kaart te brengen, wordt er gepoogd om 

nieuwe oorzaken voor de lagere participatiegraad te vinden. Zo kan er in de toekomst ingespeeld 

worden op die oorzaken om zo een hogere participatiegraad te bekomen.  

De onderzoeksvraag zal getoetst worden aan de hand van secundaire data. We gebruiken de data van 

de SHARE, de Survey of health, ageing and retirement in Europe. Die data representeert de bevolking 

ouder dan 50 jaar uit dertien deelnemende Europese landen, nl. Oostenrijk, België, Tsjechië, 

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en 

Zwitserland. De dataset bevat informatie over het leven van de respondenten. Er zijn zowel 

individuele kenmerken als structurele kenmerken van de welvaartstaat in opgenomen. Er werd gewerkt 

met retrospectieve vragen die teruggaan tot de kindertijd van de respondenten. Het conceptueel model 

wordt met een logistische regressieanalyse geschat op basis van de data.  

Wat eerst volgt in dit onderzoek is een bespreking van de literatuur over de mammografie. Op basis 

van die literatuur werd een onderzoeksvraag opgesteld en een conceptueel kader uitgewerkt. Daaruit 

worden hypothesen geformuleerd worden die op hun beurt de basis vormen voor het empirische luik 

van deze studie. We sluiten dit onderzoek af met een korte conclusie en een discussiestuk waar we de 

resultaten verder zullen bespreken. 
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Theoretisch kader 
1. De mammografie 

Een mammografie is een afbeelding van de borstklier door middel van röntgenstralingen. Tot op 

heden is de mammografie het meest effectieve middel om borstkanker op te sporen. Het risico op 

borstkanker bestaat uitsluitend bij vrouwen en stijgt met de leeftijd. Tijdens het ouder worden zorgt 

een hormonale verandering voor een afscheiding van hormonen die het risico op borstkanker 

significant verhogen (Danaei, 2005). Als we de mortaliteitcijfers van borstkanker bekijken zien we dat 

vrouwen het meeste risico lopen vanaf 50 jaar (WHO, 2010).  De Belgische regering heeft daarom in 

2001 besloten om bevolkingsonderzoeken voor borstkanker te organiseren die speciaal gericht zijn op 

vrouwen ouder dan 50 jaar (Advisory committee on cancer prevention, 2000 geciteerd in Puddu et al., 

2009).  Omdat vrouwen vanaf hun 50 jaar tweejaarlijks persoonlijk worden uitgenodigd voor het laten 

uitvoeren van een mammografie, kan borstkanker vroeger opgespoord worden (Puddu et al., 2009). De 

mammografie kan de morbiditeit en de mortaliteit van borstkanker effectief verminderen. Uit cijfers 

blijkt dat opeenvolgende en regelmatige onderzoeken van het borstweefsel (mammografieën dus) de 

mortaliteitscijfers doen dalen met 20 a 30 % bij vrouwen tussen de 50 en -69 jaar oud (Humphrey, 

Helfand, & Chan, 2002; Zahl, Gotzsche, & Andersen, 2006). Uit onderzoek is gebleken dat wanneer 

borstkanker in een vervroegd stadium wordt opgespoord er een overlevingskans is van 95% 

(Humphrey et al., 2002). Het gebruik van de mammografie is een onderdeel van de preventieve 

gezondheidszorg, het promoten van gezond gedrag. Dankzij de  preventieve gezondheidszorg krijgen 

ziektes niet de kans om door te breken of om zich te verspreiden (Burns, 1992; Janz & Becker, 1984; 

Moorman & Matulich, 1993; Jayanti & Burns, 1998).  

 

De preventieve gezondheidszorg houd zich bezig met een breed spectrum aan handelingen, zoals 

begeleiding bieden en het informeren over gezondheidsgedrag. Deze preventieve gezondheidszorg 

behelst drie niveaus. De primaire preventie, bijvoorbeeld vaccinaties geven,  houdt zich bezig met het 

voorkomen van problemen die zich nog niet manifesteren. De secundaire preventie houdt zich bezig 

met het opsporen van ziektes, zodat de gevolgen ervan kunnen beperkt worden. Mammografieën 

uitvoeren is een voorbeeld van secundaire preventie. De tertiaire preventie houdt zich bezig met het 

voorkomen dat de patiënten zullen hervallen of met het binnen de perken houden van de nadelige 

effecten van een bepaalde ziekte. Zo is de opvolging van borst kankerpatiënten door hen regelmatig te 

onderzoeken, een vorm van tertiaire preventie. Die zorg bevindt zich meer op het individuele niveau 

(Gordon, 1983).  

 

Het is de verantwoordelijkheid van het individu om die gedragingen te stellen. Het gedrag van een 

individu is afhankelijk van zijn of haar individuele perceptie, die voornamelijk door sociale factoren 

wordt beïnvloed,  zoals de steun van familie, voorstellen van de dokter, gewoonten, opvattingen en 
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geloof, financiële middelen, emotionele factoren, situationele factoren en psychische barrières (Jayanti 

& Burns, 1998). 

 

In de literatuur over het preventief gebruik van de mammografie zijn er twee dominante 

onderzoekstradities terug te vinden. De eerste traditie benadert het preventief gezondheidsgedrag als 

iets dat onafhankelijk opereert van de andere gezondheidsgedragingen. De tweede traditie benadert 

gezondheidsgedrag als een cluster van gedragingen. 

 

Het doel van de eerste onderzoekstraditie is het identificeren van de individuele kenmerken van 

onderzochte vrouwen, zoals hun percepties, geloofsopvattingen, disposities en enkele 

achtergrondvariabelen, bijvoorbeeld gender, klasse en leeftijd (Hagoel et al., 1999). Ondertussen heeft 

deze onderzoekstraditie relevante informatie verzameld over de determinanten van het 

gezondheidsgedrag (Fishbein, 1980; Kirsch, 1983; Hagoel et al., 1999). Individuen met een gezonde 

levensstijl zullen sneller geneigd zijn om gebruik te maken van een mammografie (Messina, Kabat, & 

Lane, 2002; Hofer & Katz, 1996). Daarnaast zijn er enkele theoretische modellen ontwikkeld, zoals 

het ‘Reason action’-model (Ajzen, 1985) en het ‘Health belief’ -model (Janz & Becker, 1984). Het 

‘Health belief’-model is veelvuldig gebruikt voor het verklaren van de deelname aan 

borstkankerscreenings (Yarbrough & Braden, 2001). Volgens dit model engageren individuen zich in 

preventief gezondheidsgedrag omdat ze hun gezondheid belangrijk achten, borstkanker als een 

ernstige bedreiging van hun gezondheid zien en een positief resultaat van hun geleverde inspanningen 

verwachten (Strecher & Rosenstock, 1997; Yarbrough & Braden, 2001). Uit een studie naar de 

risicoperceptie van rokende vrouwen tegenover borstkanker bleek dat rokers niet of nauwelijks 

erkenden dat risico gedrag , zoals roken, een vettig dieet, geen beweging, alcoholgebruik etc., 

gerelateerd was met een verhoogd risico op borstkanker. Dat is belangrijk omdat rokers, zo blijk, 

minder vaak  beroep doen op mammografisch onderzoek. Dit is omdat de voordelen, volgens hen, niet 

opwegen tegen de nadelen (Messina et al., 2002). Onderzoekers zijn voornamelijk geïnteresseerd naar 

de individuele perceptie van individuen over risico’s, voordelen en hun mogelijkheden om zelf te 

handelen (Hagoel et al., 1999). 

 

De tweede onderzoekstraditie benadert het preventieve gezondheidsgedrag als een cluster van 

gedragingen. Concreet wordt hier bedoeld dat het gezondheidsgedrag als een onderdeel wordt gezien 

van de bredere sociale context van het individu (Donovan, Jessor, & Costa, 1993; Hagoel et al., 1999). 

Dit perspectief focust zich meer op structurele kenmerken. Er zijn verschillende sociale factoren die 

mensen aanzetten om preventief gedrag te stellen. Uit onderzoek binnen dit perspectief is gebleken dat 

het al dan niet laten uitvoeren van een mammografie afhankelijk is van het inkomen, het 

onderwijsniveau, de sociale steun en de etnische origine (Katapodi, Facione, & Miaskowski, 2002; 

Zackrisson, Andersson, & Manjer, 2004; Rodriguez, Plasencia, & Schroeder, 1995; Rohlfs, Borrell, 
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Pasarín, & Plasència, 1999). Vrouwen uit lage sociale klassen nemen minder vaak deel aan 

borstkankerscreenings dan vrouwen uit hogere sociale klassen (Hoffman-Goetz, Breen, & Meissner, 

1998; Calle, Flanders, & Thun, 1993). De sociale gradiënt in gezondheid is volgens de ‘Fundamental 

Social Cause’- verklaring het gevolg van ‘flexibele resources’ (Link & Pehlan, 1995). Met die 

resources bedoelt men macht, kennis, inkomen, sociale steun, etc.. Het zijn middelen die ongelijk 

verdeeld zijn binnen de samenleving. Ze zijn flexibel omdat ze kunnen worden toegepast in allerlei 

omstandigheden, zo ook in de preventieve gezondheidszorg (Link & Pehlan, 1995). Het is reeds 

bewezen dat vrouwen uit de hogere sociale klassen een betere toegang hebben tot de gezondheidszorg 

en vaker over de middelen beschikken om gespecialiseerde hulp te raadplegen (Hagoel et al., 1999). 

Ze gaan meer preventieve onderzoeken laten uitvoeren, zoals mammografieën en uitstrijkjes (Hofer & 

Katz, 1996). Daarnaast investeren ze in een goede huisvesting en kiezen ze voor een buurt waarin 

verschillende faciliteiten aanwezig zijn. Zo bepaalt de urbanisatie bijvoorbeeld ook de toegang tot 

borstkanker screening programma’s. Het is reeds aangetoond dat vrouwen uit stedelijke omgevingen 

meer beroep doen op preventieve gezondheidszorg dan vrouwen die afgelegen of in een rurale 

omgeving wonen (Carr-Hill, Rice, & Roland, 1996). Ook etniciteit heeft duidelijk een effect. Westerse 

individuen laten zich sneller testen dan andere etnische groepen,  waaronder latino’s en zwarten 

(Hoffman-Goetz et al., 1998). Vaak heeft dit te maken met de relatie tussen minderheidsgroepen en 

hun sociale status (Hagoel et al., 1999).  

 

Naast materiele factoren zoals faciliteiten, inkomen, woonomgeving, etc. kan het verschil in de 

participatie aan mammografisch onderzoek ook cultureel van aard zijn. Culturele factoren worden ook 

geassocieerd met gezondheid (Abel, 2008); in het gezondheidsdomein spreekt men over ‘cultureel 

gezondheidskapitaal’. Het cultureel gezondheidskapitaal zijn de middelen die individuen aanwenden 

om acties te ondernemen die hun gezondheid ten goede komen. De bronnen van cultureel kapitaal zijn 

meestal gebonden aan de klassen-specifieke leeromgeving (Bourdieu & Wacquant, 1992; Swartz, 

1997; Abel, 2008; Shim, 2010). Daarbij is het cultureel kapitaal een belangrijke component in de 

sociale reproductie van gezondheid en ongelijkheid door de klassen specifieke levensstijlen (Veenstra, 

2007; Gatrell, Popay, & Thomas, 2004; Abel, 2008). Aangezien individuen met een hoge sociale 

status eerder een gezonde levensstijl nastreven, zullen zij zich sneller engageren in de preventieve 

gezondheidszorg. Het aantal jaren onderwijs heeft een positieve invloed op de deelname aan 

mammografisch onderzoek (Hagoel et al., 1999). Individuen uit lage sociale klasse voelen zich vaker 

geremd om bepaalde onderzoeken te laten uitvoeren omwille van beperkte gezondheidspercepties en 

taalproblemen (Hofer & Katz, 1996). Ze wachten bovendien langer om een dokter te consulteren bij 

een medisch probleem. Het gevolg daarvan is dat deze vrouwen de diagnose van borstkanker in een 

verder gevorderd stadium krijgen, waardoor de overlevingskansen geringer zijn (Wells & Horm, 1992; 

Rohlfs et al., 1999). Daarnaast is gebleken dat een gebrek aan kennis over mammografieën en 

screenings programma’s, als een belangrijke reden om geen mammografisch onderzoek te laten 
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uitvoeren wordt opgegeven door vrouwen uit de lagere sociale klassen (Wouters et al., 2006). 

Hoogopgeleiden zijn beter geïnformeerd over de borstscreening en daarom meer geneigd om het 

onderzoek daadwerkelijk te ondergaan. Uit een onderzoek in Vlaanderen is gebleken dat het 

opleidingsniveau en de kennis van vrouwen over borstkanker en preventiemaatregelen positief 

gerelateerd zijn (Puddu et al., 2009; Wouters et al., 2006). 

 

2. Sociale gradiënt en mammografieën: ‘Fundamental Social Causes’ 

De literatuur leert ons dat de sociale gradiënt duidelijk aanwezig is in het preventief gebruik van de 

mammografie. Zoals hierboven al kort aangehaald werd, geeft de ‘Fundamental Social Cause’-theorie 

daarvoor een verklaring. Het idee van ‘Fundamental Social Cause’ is gebaseerd op vroeger onderzoek 

dat een aanhoudende link vond tussen SES, ziekte en moraliteit (Rosen, 1979; House et al., 1990; Link 

& Pehlan, 1995; Phelan et al., 2010). Dat komt omdat het effect van deze sociale condities op de 

gezondheid niet zomaar kan worden weggewerkt door de mechanismen die hen met gezondheid 

linken, aan te pakken (Link & Pehlan, 1995).  De auteurs van de theorie onderscheiden vier essentiële 

kenmerken van ‘Fundamental Social Cause’. Ten eerste beïnvloeden ze de verschillende ziekte-

uitkomsten; niet slechts enkele ziekten, maar een resem aan gezondheidsproblemen worden erdoor 

beïnvloed (Link & Pehlan, 1995). Ten tweede komt de invloed op de ziekte-uitkomsten door de 

beïnvloeding van verschillende risicofactoren (Link, 2008; House, James, & Williams, 2000; Link et 

al., 1998). Ten derde hebben ze een invloed op de toegang tot bronnen en middelen die kunnen 

worden aangewend om risico’s te vermijden (Tehranifar et al., 2009). Het vierde en laatste kenmerk is 

dat de link tussen ‘Fundamental Social Cause’ en de gezondheid blijvend van aard is. Men bedoelt 

hiermee dat de ‘social gradient’ niet kan worden veranderd  door louter de zichtbare oorzaken van 

ongelijkheid weg te nemen (Pehlan & Link, 2005). Op basis van die kenmerken komt naar voren dat 

individuen en groepen, middelen en bronnen aanwenden om risico’s te vermijden of de gevolgen van 

ziekten te beperken. Die middelen kunnen van alles zijn, gaande van geld en kennis tot macht, prestige 

en interpersoonlijke bronnen zoals sociale steun en sociale netwerken. Ze worden aangewend bij 

eender welk risico en in bepaalde omstandigheden (Pehlan & Link, 2005). Omdat deze middelen op 

verschillende manieren en in verschillende situaties gebruikt worden, noemen de auteurs het ‘flexibele 

resources’ (Pehlan & Link, 2005).   

De meeste preventieve bevolkingsonderzoeken voor borstkanker, georganiseerd door de overheid, 

worden gratis aangeboden. Dat is een drempelverlagende maatregel omdat  mammografisch 

onderzoek duur is. Desondanks blijft de aanwezigheid van de sociale gradiënt in mammografisch 

onderzoek persistent aanwezig (Link et al., 1998; Hofer & Katz, 1996). Eén van de factoren die hier 

hoogstwaarschijnlijk op inwerkt is de kennis over en percepties van mammografieën. Het 

opleidingsniveau is een goede indicator om kennis te meten. Al verschillende onderzoeken toonden 
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aan dat het opleidingsniveau de beste indicator is om verschillen in de gezondheid te duiden (House et 

al., 2000; Winkleby, Jatulis, Frank, & Fortmann, 1992).  Die kennis kan ruim geïnterpreteerd worden; 

het wordt gezien als het menselijk kapitaal dat individuen aanwenden om gezond gedrag te stellen 

(Mirowsky & Ross, 2003). We verwachten dat vrouwen met een hoog opleidingsniveau eerder gebruik  

maken van mammografieën dan vrouwen met geen of een laag opleidingsniveau (H1).  

 

3. Sociale klasse van herkomst en de mammografie 

Uit de analyse van de literatuur over mammografieën zien we dat de link tussen de huidige sociale 

klasse van vrouwen en hun preventief gebruik van de mammografie duidelijk sociaal gestratificeerd is 

(Katapodi et al., 2002; Hofer & Katz, 1996; Zackrisson et al., 2004). Er is nog nauwelijks onderzoek 

gedaan naar de link tussen sociale klassen van herkomst en het gebruik van de mammografie. 

Nochtans bestaat er evidentie dat de sociale klasse van de kindertijd een blijvende invloed heeft, ook 

op latere leeftijd. Dat wordt verklaard door het ‘Enduring family Socialisation’- principe (Lau et al., 

1990). Tijdens het socialisatieproces leren kinderen de waarden, normen en gewoonten aan van hun 

sociale groep. De sociale groep waartoe individuen behoren is afhankelijk van hun sociale positie in de 

samenleving. Sommige gezinnen hebben meer ‘resources’ in hun bezit dan andere. Dat zal het verloop 

van het socialisatieproces significant beïnvloeden (Van De Werfhorst, Kraaykamp, & De Graaf, 

2002). Dat is onder andere wat de ‘Fundamental Social Cause’-benadering al stelde; ‘flexibele 

resources’ zijn ongelijk verdeeld binnen de samenleving (Link & Pehlan, 1995; Phelan et al., 2010).  

Daarnaast is de primaire socialisatie een belangrijk proces waarbij kinderen waarden, normen en 

gewoonten aanleren van hun sociale groep (Christensen, 2004). Kenmerkend voor de gewoonten is dat 

ze doorgaans onbewust zijn en bijgevolg moeilijk te veranderen (Lau et al., 1990). Daarom 

veronderstellen we dat de opvoedingsomgeving belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind en de 

latere volwassene. We veronderstellen dus dat de sociale omgeving waarbinnen het socialisatieproces 

plaats vindt een invloed heeft op het latere preventief gebruik van de mammografie. Omdat hier nog 

nauwelijks onderzoek naar gedaan is, zullen we er in dit theoretisch stuk wat dieper op in gaan. We 

bestuderen de invloed van sociale factoren op de gezondheidssocialisatie van individuen. Om de 

achterliggende processen te begrijpen bespreken we hieronder kort de gezondheidssocialisatie en de 

invloed van sociale determinanten.  

Gezondheidssocialisatie bij kinderen 

Socialisatie is een complex proces waarbij een individu waarden, normen, kennis en vaardigheden van 

een bepaalde groep of maatschappij aanleert om te kunnen functioneren in die groep of gemeenschap. 

Dat proces begint bij de geboorte en loopt door tot in de volwassenheid (Blackwell, Miniard, & Engel, 

2001). Het doel van socialisatie is de continuïteit van de groep of maatschappij herbevestigen (Ryder, 
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1965). Het idee dat de sociale klasse het gedrag, kennis, waarden en normen van mensen beïnvloedt 

(Gallo & Matthews, 2003; Cockerham, 2005), staat centraal in dit onderzoek. 

Het socialiseringsproces tijdens de kindertijd, is de primaire socialisatie. Dat is het sociale leerproces 

waarin het kind in interactie gaat met zijn of haar sociale omgeving en de bijhorende waarden en 

normen aangeleerd krijgt door een ‘significant other’ (Denuwelaere, 2003). De eerste ervaring met 

socialisatie die kinderen hebben, is binnen het gezin (Chen & Kaplan, 2001; Parcel & Dufur, 2001; 

Cardol et al., 2006). De ‘significant others’ zijn de personen waarmee het kind opgroeit, namelijk de 

ouders, voogden of opvoeders. Die personen spelen een centrale rol in het socialiseren van hun 

kinderen (Singh-Manoux & Marmot, 2005). Het gezin is de eerste omgeving waarin kinderen leren 

omgaan met hun gezondheid. Zo leren kinderen bijvoorbeeld de vaardigheden om 

lichaamsveranderingen en symptomen te herkennen (Aromaa, Sillanpää, Rautava, & Helenius, 2000; 

Cardol et al., 2006). Het gezin heeft een belangrijke rol in het promoten van gezonde gewoonten bij 

gezinsleden (Sindal, 1997; Christensen, 2004). De dominante en belangrijkste assumptie is dat de 

meeste gewoonten aangeleerd worden tijdens de kindertijd in het gezin (Baranowski & Nader, 1986; 

Fleck, 1975; Litman, 1974). Omdat het over gewoonten gaat en die moeilijk te veranderen zijn, gaat 

men uit van een sterke invloed van de eerste socialisatie. Uit het onderzoek van Lau et al. (1990) is al 

gebleken dat de familiale socialisatie de sterkste invloed heeft op gezondheidsgedrag. Die invloed is 

zeker niet absoluut, maar wel het sterkst aanwezig (Lau et al., 1990). We verwachten dat de familiale 

socialisatie  tijdens de kindertijd een invloed heeft op het preventief gebruik van de mammografie op 

latere leeftijd (H2). Dat is tevens de tweede hypothese van dit onderzoek.  

Het gezondheidsgedrag dat individuen stellen zou beïnvloed worden door het gedrag ze  tijdens de 

kindertijd aangeleerd hebben (Singh-Manoux & Marmot, 2005; Lau et al., 1990). Zo is de primaire 

socialisatie een belangrijke voorspeller voor later gedrag (Bourdieu & Passeron, 1977; Bourdieu, 

1984). Tijdens de socialisatie is er een overdracht van waarden, normen en opvattingen. In 

sociologische termen spreken we over ‘cultureel kapitaal’ (Abel, 2008; Bourdieu, 1984). 

Cultureel gezondheidskapitaal 

Het al dan niet bezitten van materiële en niet-materiële middelen draagt bij tot de ongelijke verdeling 

van de gezondheid (Abel, 2008; Berkman & Kawachi, 2000; Siegrist & Marmot, 2004; Phelan et al., 

2010). Dat is wat de auteurs van de ‘Fundamental Social Cause’-verklaring bedoelen bij het 

aanwenden van ‘flexibele resources’. Sommige gezinnen bezitten meer middelen dan anderen. Wie 

meer middelen bezit, kan gemakkelijker risico’s vermijden of zich beter engageren in gezondheids-

bevorderend gedrag. Over de kenmerken van de ‘resources’ wordt er nauwelijks gesproken. Daarvoor 

baseren we ons op de concepten uit de  kapitaaltheorie van Bourdieu (1984). Hij spreekt over 

economisch, sociaal en cultureel kapitaal. De term ‘kapitaal’ refereert aan de middelen verkregen door 

arbeid.  Een belangrijke indicator voor economisch kapitaal is inkomen, terwijl sociaal kapitaal wordt 
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gemeten aan de hand van sociale steun. Die kapitaalvormen zijn al veelvuldig gelinkt aan de ongelijke 

verdeling van de gezondheid (Mackenbach, Martikainen, & Looman, 2005; Backlund, Rowe, & 

Lynch, 2007; Kim, Subramanian, & Kawachi, 2006; Carpiano, 2007). Het economisch kapitaal 

vertaalt zich naar het inkomen en de materiële middelen. Het sociaal kapitaal zijn de bronnen van 

steun, zoals familie en vrienden.  

Naast de materiële en sociale zaken die de gezondheidssituatie van een gezin beïnvloeden, heeft de 

cultuur binnen het gezin ook een invloed op het gezondheidsgedrag. Zo hebben de ouders bepaalde 

gezondheidsovertuigingen die hun gedrag bepalen en invloed hebben op de gezondheid van het gezin 

(Cardol et al., 2006).  We noemen dat het cultureel kapitaal. Het wordt gezien als een niet-materiële 

vorm van kapitaal die samenhangt met het economisch en sociaal kapitaal en de gezondheidskansen en 

keuzes van individuen beïnvloedt (Abel, 2008). Cultureel kapitaal kan gedefinieerd worden als de 

symbolische en informatieve bron om handelingen te stellen (Abel, 2008). Voorbeelden van cultureel 

kapitaal zijn: kennis, taalvaardigheid, waarden, normen en gedrag. Die bronnen worden verworven via 

een proces van sociaal leren (cf. socialisering). De condities waarin het gedrag wordt aangeleerd kan 

variëren naargelang de sociale klassen, statusgroepen en milieus (Swartz, 1997). Er zijn drie 

verschillende vormen van cultureel kapitaal: verworven cultureel kapitaal (bv: kennis, waarden en 

normen), geobjectiveerd cultureel kapitaal  (bv: boeken) en geïnstitutionaliseerde cultureel kapitaal 

(bv: diploma’s) (Bourdieu, 1984; Abel, 2008). Cultureel kapitaal is context specifiek (Shim, 2010). 

Toegepast op de gezondheid bestaat het cultureel gezondheids-kapitaal in de culturele activiteiten die 

beschikbaar zijn voor individuen om actie te ondernemen dat bevorderend is voor hun gezondheid 

(Abel, 2008). Cultureel gezondheidskapitaal vormt de link tussen individuen, hun sociale positie en 

het uiterlijk gedrag van de sociale ongelijkheid (Abel, 2008). Via gezondheidssocialisatie  leren 

individuen opvattingen, waarden en kennis aan over de gezondheid, die van toepassing zijn op hun 

eigen sociale groep. Het verworven kapitaal is relevant voor de gezondheid doordat het gaat om het 

aannemen van bepaalde gezondheidslevensstijlpatronen (Veenstra, 2007). De levensstijlen worden 

ontwikkeld en gereproduceerd door sociale groepen. Die groepen noemen we statusgroepen en de 

theorieën erover zijn gebaseerd op het werk van Weber (Cockerham, Rütten, & Abel, 1997).  

Statusgroepen zijn groepen van individuen met eenzelfde sociale status en achtergrond; ze delen 

dezelfde levensstijlen. Ze distantiëren zich van andere statusgroepen door een consumptiepatroon dat 

hun eigen levensstijl vorm geeft (Cockerham et al., 1997).  

Het cultureel gezondheidskapitaal bestaat uit de niet-materiële middelen die worden aangewend om 

een gezonde levensstijl te ontwikkelen (Cockerham, 2005). Hoe individuen cultureel 

gezondheidskapitaal verwerven, is afhankelijk van de sociale context waarin het sociale leerproces 

plaatsvindt (Lareau & Weininger, 2003; Swartz, 1997). Dat verklaart ook waarom het cultureel 

gezondheidskapitaal ongelijk verdeeld is over de verschillende sociale klassen (Abel, 2008). Meer 
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zelfs, het  cultureel gezondheidskapitaal is de uiting van de sociale ongelijkheid in termen van gedrag 

(Abel, 2008). In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de invloed van het cultureel 

gezondheidskapitaal dat individuen verwerven door primaire socialisatieprocessen.  

Een onderzoek van Cardol et al. (2006) toont aan dat er sprake is van gelijkenissen in het 

consultatiepatroon van gezondheidszorg door de verschillende leden van een gezin. Meer zelfs, de 

patronen in gezinnen worden overgedragen aan de volgende generaties. Ouders leren hun kinderen hoe 

ze met hun gezondheidsproblemen moeten omgaan. Kinderen gaan daar op latere leeftijd op dezelfde 

manier mee om als hun ouders. Het gezondheidsgedrag dat individuen stellen, wordt beïnvloed door 

wat ze in de kindertijd hebben geleerd (Singh-Manoux & Marmot, 2005). Volgens de kapitaaltheorie 

van Bourdieu speelt de habitus hier een rol. De habitus zijn de gestructureerde disposities die acties 

aansturen. Die handelingen gebeuren gedeeltelijk routineus en onbewust. Als we die disposities 

aanwenden, wordt de sociale structuur waarvan ze zijn afgeleid, gereproduceerd (Bourdieu, 1990; 

Cockerham et al., 1997). Als kinderen tijdens de kindertijd geleerd hebben om hun gezondheid te 

koesteren door onder andere preventief gedrag te stellen, zullen ze ook op latere leeftijd het gedrag 

vertonen dat ze hebben aangeleerd. We veronderstellen dan dat vrouwen die tijdens hun kindertijd 

preventief naar de tandarts gingen, ook op latere leeftijd preventief gedrag zullen stellen. We 

verwachten  dat vrouwen die naar de tandarts gingen als kind, meer gebruik zullen maken van 

mammografieën (H2a). 

Het gezondheidssocialisatieproces wordt ook beïnvloed door de ongelijke verdeling van middelen. Het 

is reeds aangetoond dat de ‘health literacy’ ongelijk verdeeld is over de verschillende sociale klassen 

(Kickbusch, 2001; Paasche-Orlow, Parker, & Gazmararian, 2005). Onder ‘health literacy’ verstaan we 

de gezondheidsvaardigheden waarover individuen al dan niet beschikken om medische informatie te 

begrijpen en er beslissingen over te kunnen nemen (Sanders, Zacur, Haecker, & Klass, 2004). ‘Health 

literacy is een vorm van cultureel gezondheidskapitaal. Individuen met een minder ontwikkelde 

‘health literacy’ gaan minder gebruik maken van preventieve gezondheidszorg dan individuen met een 

goede health literacy omdat ze minder kennis hebben van ziekten en minder 

zelfmanagementvaardigheden bezitten (Scott, Gazmararian, Williams, & Baker, 2002). Een goede 

indicator om de health literacy van een gezin te meten, is de hoeveelheid boeken die het gezin in huis 

heeft. Uit onderzoek van Sanders et. al (2004)  bleek dat gezinnen die meer dan tien boeken in huis 

hebben over een adequatere  ‘health literacy’ beschikken dan gezinnen die geen of minder dan tien 

boeken hebben. We verwachten dat: vrouwen die tijdens hun kindertijd meer dan tien boeken in huis 

hadden  meer gebruik maken van de mammografie (H2b1)dan vrouwen die tijdens hun kindertijd geen 

of maximum tien boeken bezaten. Voor die laatsten  verwachten we dat ze net minder gebruik zullen 

maken van de mammografie (H2b2). 
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Het cultureel gezondheidskapitaal van ouders is sterk afhankelijk van de sociale positie die ze  hebben. 

Ondanks de sociale verschillen in het cultureel kapitaal van ouders, hebben zij een belangrijke invloed 

op de gezondheid van hun kinderen (Cardol et al., 2006). Zij zijn degenen die gezonde voeding kopen 

en koken (Hays, Power, & Olvera, 2001) en zich engageren in sportieve en actieve activiteiten. Ook 

overdadig alcoholgebruik, rookgedrag en druggebruik van ouders bepalen het cultureel 

gezondheidskapitaal van een gezin (Lau et al., 1990; Clark, Scarisbrick-Hauser, Gautman, & Wirk, 

1999). We verwachten dat: vrouwen die opgegroeid zijn in een gezin waar een van de ouders rookte, 

minder gebruik zullen maken van de mammografie (H2c1) en ook dat vrouwen die opgegroeid zijn in 

een gezin waar een van de ouders overdadig alcohol gebruikte minder gebruik zullen maken van de 

mammografie (H2c2).  Terwijl vrouwen die opgegroeid zijn in een gezin waar men niet rookte of waar 

er geen drankprobleem was, verwachten we dat ze net meer gebruik zullen  maken van 

mammografisch onderzoek (H2c3). 

Ondanks het feit dat levensstijlen een samenloop zijn van zowel immateriële als materiële middelen, 

focussen we in dit onderzoek alleen op de invloed van het cultureel gezondheidskapitaal. Het volledig 

negeren van de materiële middelen zou echter een tekort zijn voor het onderzoek. Daarom nemen we 

die variabelen op als controlevariabelen. 

4. De controlevariabelen 

Naast het toetsen van de hierboven aangegeven hypothesen, worden er ook enkele controlevariabelen 

opgenomen. Zoals we reeds vermeld hebben, gaan we nagaan welke materiële middelen vrouwen 

hadden tijdens hun kindertijd. Een eerste variabele die we opnemen als controlevariabele is de 

beroepsstatus van het gezin van herkomst. Die indicator werd reeds veelvuldig gebruikt om de sociale 

economische status tijdens de kindertijd na te gaan (Hauser, Warren, Huang, & Carter, 2000). De 

beroepsstatus is de rangschikking van beroepen, waarbij rekening gehouden wordt met de status en het 

prestige van de job (Mirowsky & Ross, 2003).  

De tweede indicator voor de socio-economische status tijdens de kindertijd is de ‘crowding index’. 

Die index bepaalt de dichtheid van een gezin. Het is een ratio van het aantal personen in een 

huishouden met het aantal kamers beschikbaar in huis (Freedman, 1975). De ‘crowding index’ hangt 

samen met de socio-economische status en wordt gelinkt aan stress, hogere morbiditeit en mortaliteit 

(Edwards, Fuller, & Vorakitphokatorn, 1994; Melki, Beydoun, Khogali, Tamin, & Yunis, 2004; Uday, 

1987)). Hoe hoger een huishouden scoort op de ‘crowding index’, hoe meer personen dezelfde ruimte 

moeten delen. Dat kan als een stressvolle situatie ervaren worden (Melki et al., 2004). 

Als derde variabele wordt de burgerlijke staat afgetoetst. Uit verschillende onderzoeken komt naar 

voren dat getrouwde vrouwen meer gebruik maken van mammografisch onderzoek dan niet- 

getrouwde vrouwen (Zackrisson et al., 2004; Von Euler-Chelpin et al., 2008). Uit een onderzoek van 
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Donato et al.(1991) blijkt dat naast de getrouwde vrouwen, de weduwen vaker een mammografisch 

onderzoek laten uitvoeren dan de gescheiden en alleenstaande vrouwen. 

De vierde variabele waarvoor er gecontroleerd wordt is inkomen als tweede indicator van socio-

economische status. Onderzoek heeft aangewezen dat inkomen een positieve invloed heeft op het 

preventief gebruik van mammografie (Winkleby et al., 1992; Zackrisson et al., 2004) . 

De laatste variabele die gecontroleerd werd is de leeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat jongere 

vrouwen meer geneigd zijn om een mammografisch onderzoek te laten uitvoeren dan oudere vrouwen 

(Zackrisson et al., 2004; Calle et al., 1993; Champion & Springston, 1999; Otten et al., 1996; 

Maxwell, Bancej, & Snider, 2001). Oudere vrouwen blijken minder op de hoogte van de voordelen 

van mammografisch onderzoek (Rimer & King, 1992).  

Figuur1. Het conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek willen we nagaan of er een langdurige invloed is van de sociale klasse van herkomst 

op het preventief deelnemen aan mammografisch onderzoek. Aangezien we geïnteresseerd zijn in de 

langdurige effecten, moeten we ook de huidige sociale klasse in rekening brengen. Alleen zo kunnen 

we nagaan of de effecten langdurig zijn en niet slechts een indicatie van de huidige sociale klasse van 

de vrouwen. We verwachten dat de positieve invloed van het gezondheids-gedrag van ouders, het 

raadplegen van een tandarts en het hebben van meer dan tien boeken  een langdurige invloed hebben 

op het preventief gebruik van de mammografie, ook na controle van het opleidingsniveau van de 

vrouwen (H3a). Omgekeerd verwachten we dat de negatieve invloed van rookgedrag en 

alcoholgebruik van de ouders, het niet consulteren van de tandarts en geen of slechts enkele boeken 

bezitten een langdurige invloed hebben op het preventief gebruik van de mammografie ook na controle 

van het opleidingsniveau van de vrouwen (H3b). 
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Methoden 

1. Data  

Wij maken gebruik van data afkomstig van  SHARE, de ‘Survey of Health and Retirement’. Het 

SHARE project verzamelt sinds 2004 tweejaarlijks informatie over gezondheid, veroudering en  het 

pensioen van individuen van over de 50 jaar in Europa. De data bevat ondertussen al over de 85000 

individuen uit verschillende Europese landen. Dit onderzoek gebruikt voornamelijk informatie uit de 

tweede (2006-2007) en derde wave (2008-2009). In de tweede wave werden er gegevens verzameld 

over de huidige levensomstandigheden van 45000 Europeanen. De respondenten die meegedaan 

hebben in de eerste en tweede wave werden geselecteerd voor de derde wave. In de derde wave werd 

er informatie verzameld over de volledige levensloop van de respondent. Deze data wordt ook de 

SHARELIFE genoemd. Het is een dataset van over de 30000 individuen  uit 13 landen uit Noord 

Europa (Zweden en Denemarken), Centraal Europa (Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België, 

Nederland en Zwitserland), Zuid Europa (Griekenland, Italië en Spanje) en Oost Europa (Polen en 

Tsjechië). De informatie werd verzameld van herfst 2008 tot en met de zomer 2009. De respondenten 

representeren de Europese bevolking met een leeftijd vanaf 50 jaar. De derde wave van dit 

onderzoeksproject focust zich enerzijds op microdata over individuen hun levensgeschiedenis. 

Anderzijds worden er ook macrogegevens bijgehouden over de welvaartstaten. De informatie werd 

verzameld aan de hand van interviews die werden uitgevoerd bij de respondent thuis. Een 

professionele interviewer behandelde de vragenlijst door gebruik van een CAPI programma. De 

meerderheid van de vragen van Wave 3 zijn retrospectief van aard en bevatten informatie over de 

gebeurtenissen tijdens hun leven; de kindertijd, partner(s), werkgeschiedenis. De algemene coördinatie 

van het SHARE onderzoek is in handen van het Munich Center for the Economics of Ageing (MEA) in 

München, Duitsland.  

2. Metingen 

Afhankelijke variabele- Mammografie wordt als een dichotome variabele opgenomen in de analyses. 

De variabele is opgebouwd op basis van informatie van drie vragen die peilen naar het preventief 

gebruik van mammografie: “Hebt u ooit regelmatig een mammografie laten maken gedurende 

meerdere jaren?”, “In welk jaar bent u begonnen met het regelmatig laten maken van een 

mammografie?” en “Toen u mammografieën liet maken, hoe vaak was dat gemiddeld?”. Vrouwen die 

regelmatig een mammografie liet maken tussen de leeftijd 40 en 70 jaar en die zich minstens 

tweejaarlijks zich lieten onderzoeken kregen op de nieuwe variabele mammografie score 1. De andere 

vrouwen kregen de score 0.  
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Onafhankelijke variabelen- De huidige sociale klasse wordt geoperationaliseerd volgens het 

opleidingsniveau van vrouwen. We maken gebruik van de variabele die opgesteld is volgens het 

International Standard Classification of Education (ISCED 1997). Dit is een standaardmaat gecreëerd 

door UNESCO om de diploma’s gemakkelijker internationaal te vergelijken . In totaal zijn er 6 

niveaus te onderscheiden:, score 1: geen of basisonderwijs, score 2: lager secundair, score 3: hoger 

secundair, score 4: 7de jaar, tussen secundair en hoger onderwijs, score 5: hoger onderwijs en score 6: 

phd. De oorspronkelijk variabele werd na het definiëren van missings als categorische variabele met 

drie categorieën: geen opleiding of laag opgeleid (score1), gemiddeld opgeleid (score2) en hoog 

opgeleid (score 3) opgenomen in de analyse.  

Het cultureel gezondheidskapitaal tijdens de kindertijd bestaat uit drie variabelen: Gezondheidsgedrag 

ouders, ‘health literacy’ en Kindertandarts. Het gezondheidsgedrag van ouders werd 

geoperationaliseerd op basis van informatie van de vraag: Gedurende uw jeugd hadden jouw ouders 

een drankprobleem of mentale problemen of rookten ze? De respondenten moesten aangeven of hun 

ouders al dan niet dit gedrag vertoonden. Op basis van deze informatie werd de categorische variabele 

gezondheidsgedrag van ouders aangemaakt. Deze variabele heeft drie categorieën: : noch roken of 

alcoholgebruik, roken en alcoholmisbruik (referentiecategorie). Health literacy werd gemeten aan het 

aantal boeken in huis in huis tijdens de kindertijd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de 

aanwezigheid van minstens 10 boeken in een huishouden de’ health literacy’ verhoogd (Sanders et al., 

2004). Op basis van deze informatie hebben we een dichotome variabele gemaakt waar geen of 

maximum tien boeken score 0 krijgt en vanaf 11 tot meer dan 200 boeken score 1. De laatste variabele 

die het cultureel gezondheidskapitaal meet is gebruik van preventieve zorg tijdens de kindertijd. Het is 

een dichotome variabele waar men o scoort als men tijdens kindertijd niet naar de tandarts gingen en 

score 1 wanneer ze wel een tandarts consulteren. 

Controlevariabelen- De controlevariabelen die worden opgenomen in het model zijn: leeftijd, 

‘Crowding index’, Beroepsklasse ouders, inkomen en burgerlijke status. De leeftijd van de respondent 

wordt opgenomen als een metrische variabele. Het werd berekend aan de hand van het geboortejaar en 

het tijdstip van het interview. De beroepsklasse van ouders is gebaseerd op de ‘International Standard 

Classification of Occupation 1988’ (ISCO88) en bevat informatie over het beroep van de broodwinner 

van het gezin. De oorspronkelijke variabele bevat tien beroepscategorieën. Volgens het 

beroepsprestige werd aan de hand van de EGP schaal van Erikson & Goldthrope (1992) de 

oorspronkelijke variabele herverdeeld naar vier categorieën: De arbeidersklasse, de middenstand, de 

service klasse, en overige (leger).  De ‘arbeidersklasse’ is de referentiecategorie. De ‘crowding index’ 

bepaalt het comfort binnen een gezin (Melki et al., 2004). Deze index wordt berekend door de ratio te 

nemen van aantal personen in een huishouden door het aantal kamers in het huis. De ratio werd in drie 

categorieën ingedeeld:  x >1 , tussen 1 en 2 , 2< x. De ‘crowding index’ ‘2 < x’ is de 

referentiecategorie. De burgerlijke status werd opgenomen als een categorische variabelen met vijf 
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categorieën: getrouwd, samenwonend, alleenstaand, gescheiden en weduwe. De categorie getrouwd 

fungeerde als referentiecategorie. Het inkomen werd geoperationaliseerd aan de hand van informatie in 

welke mate het gezin rond komt met de financiële middelen. Het inkomen werd opgenomen als een 

dichotome variabele: moeilijk of gemakkelijk (referentiecategorie) rond komen. 

Tenslotte hebben de variabele landen opgenomen die peilt naar land waar de respondent woont. Deze 

variabele werd toegevoegd ter controle voor autocorrelatie. De referentiecategorie is ‘België’.  

3. Analyse 

Het conceptueel model (zie figuur 1) zal driemaal geanalyseerd worden. De afhankelijke variabele is 

constant in de drie analyses. Eerst wordt de invloed opleiding op preventief gebruik mammografie 

geschat. In het tweede model worden de variabelen die het cultureel gezondheidskapitaal meten apart 

in de analyse gebracht om de invloed te schatten op preventief gebruik van mammografie. Vervolgens 

in laatste model wordt er voor opleiding gecontroleerd. Aangezien de afhankelijke variabele een 

dichotome variabele is zal er een logistische regressieanalyse worden uitgevoerd. Dit gebeurd aan de 

hand van het programma van SPSS, versie 21.  In iedere model zal er gecontroleerd worden voor de 

controlevariabelen. De resultaten van de drie analyse worden weergegeven in tabel 2. Voor elk model 

worden de oddratio’s (exp(B)), significantieniveaus en Nagelkerke R² gerapporteerd. 
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Resultaten  

Bij de steekproeftrekking werden er twee selectiecriteria gebruikt. Omdat het hoofdthema van het 

onderzoek, mammografie, genderspecifiek is, werden allereerst alle vrouwen geselecteerd.  Daarnaast 

werden de vrouwen die reeds borstkanker hebben gehad uit de steekproef gehaald. Dit wordt gedaan 

omdat we geïnteresseerd zijn in het preventief gebruik van mammografie. De totale steekproef bevat 

14075 vrouwen uit 13 Europese landen die minstens 50 jaar zijn. Na de ‘data cleaning’ bleven enkel 

de vrouwen over waarvan alle informatie beschikbaar was. De uiteindelijke steekproef bevat 12068 

vrouwen. 

De beschrijving van de totale steekproef werd weergegeven in tabel 1. In de totale steekproef is de 

meerderheid van de vrouwen gemiddeld geschoold (46.5%), 34.4% van de vrouwen heeft geen 

opleiding of is laaggeschoold en 19.1% is hooggeschoold. Ongeveer iets meer dan de helft van de 

vrouwen (56.4%) had tijdens haar kindertijd meer dan 10 boeken thuis. Terwijl 43,6 %  geen of 

maximum tien boeken heeft gehad. Eén of beide ouders van de meeste vrouwen (54.4%) rookten thuis. 

Iets minder dan 10% van de vrouwen had één of beide ouders met een drankprobleem(8.3%). De rest 

van de vrouwen had ouders die noch rookten of een drankprobleem hadden (36,8%). Iets minder dan 

de helft van de vrouwen gebruikten preventieve zorg tijdens haar kindertijd (49.2%) terwijl de overige 

vrouwen tijdens hun kinderjaren niet gingen (50.8%). De meeste vrouwen woonden in een gezin waar 

de hoofdbroodwinner een beroep uitoefende uit de middenstand (63.1%),  22.7% van de vrouwen 

woonden in een gezin waar men als hoofdberoep arbeider was. Terwijl 12.6% van de vrouwen in een 

gezin woonden waar de broodwinner tewerk gesteld was in de ‘service klasse’. Slechts 1.6% van de 

vrouwen woonden in een gezin waar de hoofdbroodwinner legerdienst deed. De meerderheid van de 

vrouwen woonden tijdens hun kindertijd in een huis waar ze een kamer moesten delen met maximum 

twee personen (60.2%). Terwijl 12% in huis woonde waar er meer kamers waren dan personen en 

27.4% van de vrouwen woonden in een huis waar er meer dan twee personen per kamer waren. De 

gemiddelde leeftijd van de vrouwen in de steekproef is 66.5 jaar (SD=9.937, min=50 en max=100). De 

meerderheid van de vrouwen zijn getrouwd (67.9%) of zijn weduwe (19.4%). Slechts enkele vrouwen 

wonen samen (1%), zijn gescheiden (7.1 %) of alleenstaand (4.3 %). Van alle vrouwen heeft ongeveer 

42 % het moeilijk om maandelijks rond te komen. 

Naast de beschrijving van de volledige steekproef vinden we in tabel 1 ook de beschrijving terug van 

de vrouwen die reeds preventief gebruik maakten van mammografie. Dit geeft ons al een eerste idee 

over grote verschillen tussen de totale steekproef van vrouwen en vrouwen die reeds gebruik maakten 

van mammografie. 
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Tabel 1: Beschrijving van de vrouwen in de totale steekproef en naar preventief mammografisch gebruik uit de SHAREdata. 

 Totale steekproef 
 

Preventief Mammografie 
gebruik  

 (n=12068) (n=4966) 
Huidige sociale Klasse 
Opleiding (%) 

  

  Geen opleiding of Laaggeschoold  34.4 25.9 
  Gemiddeld geschoold 46.5 51.3 
  Hooggeschoold 19.1 22.8 
Sociale klasse herkomst   
Health literacy (%)   
  0-10 boeken 43.6 38 
  10 of meer boeken 56.4 62 
Gezondheidsgedrag ouders (%)   
  Geen van beide 38.8 34.8 
  Roken 54.9 57.2 
  Overmatig drankgebruik 8.3 8 
Bezoek Kindertandarts (%)   
  Nee  50.8 44 
  Ja  49.2 56 
Crowding index (%)   
   Minder dan 1 12.4 13.2 
   Tussen 1 en 2 60.2 63.3 
   Meer dan 2 27.4 23.5 
Leeftijd (gemiddeld) 66.46 63.502 
Beroepsklasse ouders (%)   
   Arbeidersklasse 22.7 24 
   Middenstand 63.1 59.1 
   Service klasse 12.6 15 
   Overig (Leger) 1.6 1.9 
Burgerlijke status (%)   
   Getrouwd 67.9 75.8 
   Samenwonend 1 1.1 
   Alleenstaand 4.5 3.7 
   Gescheiden 7.2 8.2 
   Weduwe 19.4 11.2 
Inkomen   
   Moeilijk rond komen 42 37.2 
   Gemakkelijk 58 62.8 
Landen (%)   
   Oostenrijk 3.2 2.7 
   Duitsland 6.8 5 
   Zweden 6.1 7.2 
   Nederland 7.7 13.3 
   Spanje 7.5 8.6 
   Italië 10 11.2 
   Frankrijk 9 12 
   Denemarken 8.1 3.9 
   Griekenland 11.2 6.1 
   Zwitserland 4.6 3.1 
   België 10.8 13.6 
   Tsjechië    7.3 8.1 
   Polen 7.3 5.3 
Totaal 100%  41%  
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Iets minder dan helft van de totale steekproef (41%) heeft reeds een preventief mammografisch 

onderzoek ondergaan. Uit de tabel maken we op dat het percentage laagopgeleiden minder gebruik 

heeft gemaakt van mammografisch onderzoek ten opzichte van hun aandeel in de totale steekproef 

(34.6% tot. Steekproef > 25.9% mammografie). Bij de gemiddeld en hoger opgeleiden zien we het 

omgekeerde. Zij zijn percentueel meer aanwezig in de groep die mammografie gebruiken ten opzichte 

van de totale steekproef (Hoog: 19.1% tot. steekproef < 22.8%  mammografie, Gemiddeld: 46.5% tot. 

Steekproef >51.3% mammografie). Het aandeel respondenten die meer dan tien boeken bezaten is groter 

bij het gebruik van mammografie in vergelijking met de totale steekproef (56.4% tot. Steekproef < 62.0% 

mammografie). In tegenstelling tot het aandeel van respondenten die minder dan tien boeken of geen 

boeken bezaten dat kleiner is bij mammografie gebruik in vergelijking met de totale steekproef (43.6% 

tot. steekproef > 38% mammografie). Verder is het aandeel van vrouwen die tijdens hun kindertijd naar de 

tandarts gingen bij mammografie groter vergeleken met de totale steekproef (49.2% tot. steekproef < 56 

% mammografie). Zoals voorgaande is er een omgekeerde trend merkbaar bij vrouwen die geen tandarts 

raadpleegden tijdens hun kindertijd (50.8% tot. steekproef > 44% mammografie). Verder zien we nog een 

groot verschil bij getrouwde vrouwen en weduwen. Getrouwde vrouwen zijn percentueel meer 

aanwezig bij mammografie ten opzichte van de totale steekproef (67.9 % tot. steekproef < 75.8 % 

mammografie) en weduwen net minder ( 19.4 % tot. steekproef > 11.2 % mammografie). Tenslotte zien we 

dat de gemiddelde leeftijd daalt bij mammografie ten opzicht van volledige steekproef (66.5 jaar 

(SE:9.94) tot. steekproef < 63.5 jaar (SE:7.44) mammografie). 

De onderzoeksvraag, “heeft de sociale klasse van herkomst een langdurige invloed op het preventief 

gebruik van mammografie?”, wordt beantwoord door drie modellen die geschat worden aan de hand 

van een logistische regressieanalyse. De resultaten van de analyses staan beschreven in tabel 2.  

Invloed van het cultureel gezondheidskapitaal uit de kindertijd op preventief mammografie gebruik - 

In model 1 werd de invloed van gezondheidsgedrag van ouders, preventief tandarts en ‘health literacy’ 

tijdens de kindertijd en controlevariabelen op het preventief gebruik van mammografie geschat. Twee 

van de drie hypothese worden bevestigd. De odds van vrouwen die tijdens hun kindertijd geen tandarts 

raadpleegden zijn 0.841 keer  de odds van vrouwen die wel tijdens hun kindertijd naar de tandarts 

gingen op het preventief gebruik van mammografie. Daarnaast zijn de odds van vrouwen die geen of 

minder dan tien boeken thuis hebben 0.026 keer de odds van vrouwen die meer dan tien boeken 

hadden op gebruik van mammografie. De ouders van de vrouwen die rookten of dronken of geen beide 

bleken niet significant met elkaar te verschillen op het gebruik van mammografie. De nagelkearke R² 

van dit model bedraagt 0.237. 

Invloed van opleiding op gebruik van mammografie - In model 1 werd het effect van opleiding en de 

controlevariabelen op het preventief gebruik van mammografie geschat. We zien dat laagopgeleiden 

significant verschillen van gemiddeld en hoogopgeleiden in hun preventief gebruik van mammografie. 
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De odds van gemiddeld opgeleide vrouwen was 1.383 x de odds van laagopgeleide vrouwen op het 

preventief gebruik van mammografie. De odds van hoogopgeleide vrouwen was 1.654 x de odds van 

laagopgeleide vrouwen. Hoe hoger de vrouwen zijn opgeleid hoe meer kans dat ze gebruik maken van 

preventief mammografisch onderzoek. Dit bevestigd hypothese 1. De Nagelkerke R² van dit model is 

0.24.  

Invloed van cultureel gezondheidskapitaal van de kindertijd gecontroleerd voor opleiding op 

preventief gebruik mammografie- In het laatste model wordt het effect van kindertandarts, ‘health 

literacy’, gezondheidsgedrag ouders, opleiding en controlevariabelen op het preventief gebruik van 

mammografie geschat. De hypothese dat het cultureel gezondheidskapitaal na het controleren van 

opleidingsniveau een langdurige invloed heeft op het preventief gebruik van mammografie wordt 

slechts deels bevestigd. De invloed van vrouwen die tijdens hun  kindertijd naar de tandarts gingen is 

significant na controle van opleiding in het model. De odds van vrouwen die naar de tandarts gingen is 

0.868 x de odss van vrouwen die niet gingen op het preventief gebruik van mammografie na controle 

voor opleiding. Het model heeft een Nagelkerke R² van 0.241. Dit is een zeer kleine verbetering 

tegenover het tweede model maar een iets grotere verbetering in vergelijking met het eerste model.  

Controlevariabelen 

Er werden significante verschillen gevonden tussen de categorieën van burgerlijke status en inkomen 

op de afhankelijke variabele.  Zo verschillen getrouwde vrouwen significant met samenwonende, 

alleenstaande en weduwen op het gebruik van mammografie. Dat getrouwde vrouwen significant meer 

kans hebben  om mammografie te gebruiken werd hier ook in deze studie bevestigd. De vrouwen die 

gemakkelijk rondkomen hebben 1.233 odds meer dan de vrouwen die moeilijk rondkomen op het 

preventief gebruik van mammografie. Daarnaast gebruiken oudere vrouwen significant minder  

mammografisch onderzoek dan jongere vrouwen. 

De verschillen tussen de van beroepsklassen van ouders en ‘crowding index’ categorieën werden niet 

significant bevonden in de drie geschatte modellen.   
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Tabel 2 Resultaten van de logistische regressieanalyse met preventief gebruik mammografie als onafhankelijke variabele 

Preventief gebruik mammografie 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 Exp(B) Exp(B) Exp(B) 
 Opleidingsniveau    
   Laaggeschoold of geen 
diploma (Ref. cat.) 

   

   Midden geschoold  1.383*** 1.349*** 
   Hooggeschoold  1.654*** 1.591*** 
Health literacy    
   0-10 boeken (ref. cat)    
   10 of meer boeken  1.115*  1.032 
Gezondheidsgedrag ouders    
   Geen van beide  1.100  1.088 
   Roken 1.117  1.104 
   Overdadig drankgebruik    
(ref.cat.) 

   

Kindertandarts    
   Nee (ref.cat.)    
   Ja 1.188**  1.152** 
Beroepsklasse ouders    
   Arbeidersklasse (ref.cat)    
   Middenstand 0.997 0.997 0.990 
   Service klasse 1.102 1.051 1.044 
   Overig: leger 1.117 1.061 1.026 
Crowding index    
   Minder dan 1  1.052 1.066 1.083 
   Tussen 1 en 2 1.026 1.056 1.093 
   Meer dan 2 (ref.cat.)    
Leeftijd 0.940*** 0.942*** 0.943*** 
Burgerlijke status    
   Getrouwd (ref.cat.)    
   Samenwonend 0.575** 0.560** 0.562** 
   Alleenstaand 0.627*** 0.608*** 0.604*** 
   Gescheiden 1.049 1.027 1.024 
   Weduwe 0.699*** 0.701*** 0.703*** 
Inkomen    
   Moeilijk (ref. cat.)    
   Gemakkelijk 1.288*** 1.238*** 1.233*** 
Landen    
   Oostenrijk 0.490*** 0.507*** 0.491*** 
   Duitsland 0.305*** 0.296*** 0.289*** 
   Zweden 0.761** 0.838² 0.777* 
   Nederland 1.893*** 2.013*** 1.900*** 
   Spanje 0.977 1.058 1.079 
   Italië 0.842¹ 0.875 0.892 
   Frankrijk 1.142 1.222* 1.206* 
   Denemarken 0.149*** 0.154*** 0.146*** 
   Griekenland 0.243*** 0.246*** 0.250*** 
   Zwitserland 0.246*** 0.259*** 0.248*** 
   Polen 0.347*** 0.364*** 0.357*** 
   Tsjechië 0.644*** 0.719*** 0.662*** 
   België (ref.cat.)     
Constante 50.241*** 40.515*** 32.730*** 
Nagelkerke R² 0.237 0.24 0.241 
*=P<0.05 **=p<0.01 ***=p<0.001  ¹p=0.057 ²p=0.078 
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Discussie en Besluit 
Eén Europese vrouw op tien zal tijdens haar leven borstkanker ontwikkelen. Het risico op borstkanker 

stijgt met de leeftijd, dit loopt op tot aan de leeftijd van 70 jaar. Na 70 jaar is borstkanker niet meer de 

meest voorkomende kanker (Vlaams agentschap zorg en gezondheid, 2012). Naarmate de bevolking 

vergrijst zullen meer en meer vrouwen te maken krijgen met borstkanker.  

Een mammografie wordt tot op vandaag gezien als het meest effectieve onderzoek om borstkanker 

vroegtijdig op te sporen bij vrouwen vanaf 50 jaar (Messina et al., 2002).  Het is aangewezen dat 

vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud zich minstens tweejaarlijks laten onderzoeken. Sinds 1994 werden 

de eerste richtlijnen en normen voor de invoering van opsporingsprogramma’s uitgeschreven in de 

European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening (2006)(EGQAMS).  

Aansluitend hierop schreef het Europees parlement resoluties over de toegang tot en de kwaliteit van 

mammografisch onderzoek en de organisatie van door de overheid gefinancierde 

screeningprogramma’s voor een gelijkwaardige zorg in alle Europese landen. Met als doel het 

sterftecijfer door borstkanker te verlagen en het verschil in overlevingskansen tussen landen te 

verkleinen (The European Breast Cancer Coalition, 2009). Als we kijken naar de cijfers van de 

participatiegraad van de bevolkingsscreeningprogramma’s voor borstkanker van de verschillende 

Europese landen, zien we dat aan de doelstelling om alle Europese vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud 

te sensibiliseren nog niet voldaan is (International Agency for Research on Cancer (IARC), (2006)) 

In de steekproef van dit onderzoek ondergingen 41% van de vrouwen een preventieve mammografie 

tussen de leeftijd van 40 en 70 jaar. Dat betekent dat nog steeds meer dan de helft dit niet doen. Er zijn 

verschillende factoren die aan de basis hiervan kunnen liggen. Dit onderzoek baseert zich op het thema 

van sociale ongelijkheid in de preventieve gezondheidszorg en benadert het onderwerp door een 

vernieuwende invalshoek, namelijk de invloed van sociale ongelijkheid in de kindertijd. Het doel van 

dit onderzoek is nagaan of sociale klasse en herkomst een langdurig effect hebben op het preventief 

gebruik van mammografie. We veronderstellen dat deze effecten nog steeds een langdurige invloed 

hebben, ook na het controleren voor de huidige sociale klasse.  

Omdat de literatuur over de invloed van sociale ongelijkheid tijdens de kindertijd op het preventief 

gebruik van mammografie beperkt is, hebben we ons gebaseerd op algemene theorieën over 

gezondheidssocialisatie en cultureel gezondheidskapitaal om relaties tussen het cultureel kapitaal 

tijdens de kindertijd en het preventief gebruik van mammografie op latere leeftijd te belichten. In dit 

onderzoek trekken we de discussie over de rol van socio-economische indicatoren op het preventief 

gebruik van mammografie open door o.a. te kijken naar de sociale impact van de kindertijd. Dit zorgt 

voor een vernieuwde sociologische kijk op het preventief gebruik van mammografie.   
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Verder zijn er nog sterktes verbonden aan de data die gebruikt werden in deze studie. De SHARELIFE 

omvat een grote steekproef wat de statistische power ten goede komt. De dataset bevat uitgebreide en 

interessante informatie over de gezondheidssituatie, de socio-economische factoren en levensloop van 

de vrouwen, deze informatie werd verkregen via face-to-face interviews. De non-response vormt geen 

probleem voor het merendeel van de variabelen. Enkel vragen over inkomen, uitgaven en waarde van 

activa hebben een hoge non-response. Nochtans verschilt deze non-response rate nauwelijks in 

vergelijking met andere vergelijkbare survey’s zoals ELS (Kalwij & Van Soest, 2005).  

Alvorens we beginnen met het toelichten van  de resultaten, moeten we even stilstaan bij een aantal 

beperkingen van het onderzoek.  De eerste beperking die zeker niet te negeren valt, is het feit dat de 

data van SHARELIFE retrospectief zijn en gebaseerd werden op zelfrapportage. We kunnen ons 

vragen stellen over de betrouwbaarheid van de opgenomen concepten; aantal boeken thuis, 

beroepsklasse ouder, ‘crowding index’, gezondheidsgedrag ouders en  consulteren van een tandarts 

wanneer men tien jaar was. Vandaar dat we er rekening mee moeten houden dat de resultaten enige 

vertekening kunnen tonen. Nochtans wijst onderzoek uit dat de retrospectieve data van SHARELIFE 

betrouwbaar zijn maar verder onderzoek wordt aangewezen om hierover te oordelen (Havari & 

Mazzonna, 2011).  

Een tweede beperking met betrekking tot de SHARE data is de operationalisatie van inkomen. Zoals 

hierboven reeds aangegeven werd, omvat de variabele die het inkomen van het gezin meet veel 

ontbrekend waarden. Daarom werd ervoor gekozen te werken met een variabele die het inkomen 

subjectief meet. Deze variabele peilt naar hoe men financieel rondkomt: gemakkelijk of moeilijk.  Het 

is een subjectieve interpretatie van het inkomen waar respondenten zelf oordelen of hun inkomen 

voldoet aan hun noden. Deze operationalisering is interessant in die zin dat individuen zelf aangeven 

hoe ze het stellen. Hun situatie wordt niet bepaalt door onderzoekers op basis van objectieve 

indicatoren. Nochtans kan dit een vertekend beeld geven met betrekking tot de validiteit van de meting 

(Vrooman & Snel, 1999). 

Een derde beperking is het feit dat het onderzoek cross-sectioneel is. Dit houdt in dat we aan de 

afzonderlijke resultaten geen causaliteit mogen toekennen. We moeten er ons van bewust zijn dat de 

richting of het bestaan van oorzakelijke verbanden niet gekend is. We kunnen louter een indicatie 

geven. 

Een vierde beperking met betrekking tot het onderzoek houdt in dat de resultaten gebaseerd zijn op 

alle Europese landen opgenomen in de data. Statistisch zitten we met het probleem van geclusterde 

data. Om dit probleem te verhelpen is het aangewezen om gebruikt te maken van een multilevel 

analyse, maar zou hierdoor ook de vraag van het onderzoek veranderen. Aangezien het niet de 

bedoeling is om de resultaten te analyseren op basis van de verschillen tussen landen, werden er geen 

Multi-leveltechnieken toegepast.  We hebben getracht om de analyses apart per land uit te voeren maar 
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dit kwam de statistische power niet ten goede. Ondanks  dit feit, hebben we er toch voor gekozen om  

de informatie van alle landen op te nemen door te controleren voor landen, met landen opgenomen als 

dummyvariabele. Inhoudelijk vormt dit ook een probleem omdat we moeilijk conclusies trekken voor 

Europa.  Dit is omdat  Europa een groep is van verschillende landen waar er zowel binnen als tussen 

de landen veel variatie is.  Het doel van dit onderzoek  is  een eerste indicatie aan te tonen dat 

verworven cultureel gezondheidskapitaal uit de kindertijd een invloed zou hebben op preventief 

gebruik van mammografie. Hierop ligt de focus dat we uitgaan van de invloed van de sociale positie 

die het culturele gezondheidskapitaal beïnvloeden.  

Deze beperkingen indachtig kunnen we de voornaamste resultaten van het onderzoek belichten. De 

onderzoeksvraag: “Zijn er langdurige effecten van sociale klasse van herkomst op het preventief 

gebruik van mammografie op latere leeftijd?” werd getest aan de hand van drie modellen die geschat 

werden door een logistische regressieanalyse . Het tweede model keek of de huidige sociale klasse een 

invloed heeft op het preventief gebruik van mammografie. Dit werd geschat door opleidingsniveau als 

indicator voor de socio-economische status op te nemen. De hypothese dat hoger opgeleiden meer 

gebruik maken van preventief mammografisch onderzoek (H1)  werd bevestigd. We stellen vast dat 

opleiding een belangrijke factor is voor het al dan niet gebruiken van mammografie. Dit ligt in de lijn 

van voorgaand onderzoek dat reeds bevestigt dat hoger opgeleide vrouwen significant meer gebruik 

maken van mammografie dan hoger opgeleiden (Winkleby et al., 1992; Williams, 1990; Mirowsky & 

Ross, 2003). Op basis van de ‘Fundamental Social Cause verklaring’ kunnen we veronderstellen dat 

hogeropgeleide vrouwen over meer middelen zoals bv. menselijk kapitaal bezitten die cruciaal zijn 

voor het gebruiken van mammografie (Link et al., 1998). Het impliceert dat opleiding ervoor zorgt dat 

mensen effectief gezonder gaan handelen omdat men dankzij hun opleiding middelen, vaardigheden 

en mogelijkheden creëert die helpen om gezondheidsgerelateerd gedrag te stellen (Mirowsky & Ross, 

2003).  

Het eerst model schat de invloed van het verworven cultureel gezondheidskapitaal van de kindertijd op 

het preventief gebruik van mammografie. Het cultureel gezondheidskapitaal bestaat uit drie variabelen 

waaruit drie hypothesen werden afgeleid. Twee hypothesen werden bevestigd. De vrouwen die als 

kind naar de tandarts gingen, gaan op latere leeftijd meer gebruik maken van mammografie. Dit geeft 

een indicatie aan dat het gezin is een belangrijke bron is voor het aanleren van gezondheid 

bevorderend-gedrag. Dit ook wat Lau et al. (1994) ondervonden in hun onderzoek dat 

gezondheidsgedrag aangeleerd binnen het gezin een belangrijke invloed heeft op later 

gezondheidsgedrag. Daarnaast kunnen we ook stellen op basis van de ‘Cultural Health Capital’ 

theorie, dat preventief gedrag onderdeel is van een bepaalde levensstijl (Abel, 2008; Bourdieu & 

Passeron, 1977; Cockerham, 2005).  Omdat levensstijl gewoonten, opvattingen en normen omvat, dit 

zijn disposities die wanneer men handelingen stelt, worden aangewend. Deze gewoonten en 

opvattingen zijn een onderdeel van de habitus. Kenmerkend hieraan is dat ze redelijk stabiel en 
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onbewust opereren doorheen de tijd (Bourdieu, 1990; Cockerham et al., 1997). Dit wordt immers nog 

eens bevestigd in het derde model waar we gepeild hebben naar opleiding. 

Daarnaast werd ook de hypothese bevestigd die voorop stelt dat vrouwen die tijdens hun kindertijd 

meer dan tien boeken bezaten op latere leeftijd ook meer gebruik gaan maken van mammografisch 

onderzoek. Het aantal boeken thuis fungeerde als een indicator voor ‘health literacy’ binnen het gezin. 

Dit zijn de gezondheidsvaardigheden van het gezin die bepalend zijn om gezondheidshandelingen te 

stellen (Sanders et al., 2004).  Wanneer we controleerden voor opleiding, zoals we gedaan hebben in 

het derde model, was  ‘Health literacy’ niet meer significant. Dit impliceert dat opleiding en ‘health 

literacy’,  indicators zijn die mogelijk hetzelfde deel aan variatie in gebruik van mammografie 

verklaren. Omdat beide variabelen peilen naar een bepaalde kennis en vaardigheid waarover vrouwen 

beschikken of niet. 

De controlevariabelen leeftijd, burgerlijke stand, inkomen, beroepsklasse ouders en crowding index 

werden aan elk model toegevoegd.  De resultaten van deze controlevariabelen zijn uiteenlopend. De 

controlevariabelen, beroepsklasse en ‘crowding index’ werden toegevoegd aan het model omdat we 

wilden kijken naar de materiële middelen waarbinnen het socialisatieproces plaats heeft. Hier werden 

geen significante effecten gevonden. De resultaten van de andere controlevariabelen, inkomen, 

burgerlijke stand en leeftijd lagen in het verlengde van wat er reeds over geschreven werd. Zo bleek 

ook in dit onderzoek dat getrouwde vrouwen meer dan ongetrouwde vrouwen gebruik maken van 

mammografisch onderzoek (Zackrisson et al., 2004; Zackrisson, 2006). Echter verschilden getrouwde 

vrouwen niet significant van gescheiden vrouwen in hun preventief gebruik van mammografie. Dit 

resultaat werd in eerder onderzoek nog niet gevonden. Verder blijkt dat naarmate vrouwen ouder 

worden de kans dat ze zich laten onderzoeken vermindert. Dit ligt in de lijn van voorgaand onderzoek 

waaruit blijkt dat jongere vrouwen meer deelnemen aan screeningprogramma’s dan oudere vrouwen 

(Zackrisson et al.2004; Champion, 1994; Otten et al. 1996) daarbij zijn oudere vrouwen vaak minder 

geïnformeerd over de voordelen van mammografie (Rimer & King, 1992). De laatste variabele 

waarnaar gekeken werd is inkomen. Deze variabele heeft een positieve invloed op het gebruik van 

mammografie. Deze relatie werd ook gevonden in volgende onderzoeken (Winkleby et al., 1992; 

Mackenbach et al., 2005).  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we aanbevelingen doen voor verder onderzoek. 

Omwille van maatschappelijke redenen is het aangewezen dat men verder onderzoek doet naar de 

sociale indicatoren die het gebruik van mammografie bepalen.  

Daarnaast we willen erop wijzen dat de invloed van sociale klasse van herkomst op het gebruik van 

mammografie verder onderzocht moet worden. Aangezien dit onderzoeksgebied redelijk nieuw is en 

er nog niet veel onderzoek is over gebeurd, is het interessant om naar de toekomst toe verder 

onderzoek te doen naar de impact van verworven cultureel gezondheidskapitaal op preventief gedrag. 
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Ook opleidingsniveau, dat een sterke indicator blijkt voor het gebruik van mammografie, is een 

onderdeel van het cultureel kapitaal van een individu. Aangezien het cultureel kapitaal een belangrijke 

bron vormt voor het stellen van handelingen, is het aangewezen dat hier verder onderzoek naar wordt  

gevoerd. Zo kunnen we trachten in te spelen op de factoren die individuen aanzetten om geen 

mammografie uit te voeren en ongezond gedrag te stellen . De ‘Fundamental Social Cause’-verklaring 

stelde al dat het onvoldoende is om slechts in te grijpen in materiële zaken die verbonden zijn met de 

sociale status (Link & Pehlan, 1995; Phelan et al., 2010). We bedoelen hiermee dat mammografisch 

onderzoek gratis aanbieden aan vrouwen enkel drempelverlagend is voor de economische barrières 

maar dat hierdoor de sociale gradiënt in mammografie nog niet is weggewerkt. De sociale positie van 

individuen en hun invloed op gezondheidsuitkomsten is zeer complex. Daarom is verder grondig 

onderzoek nodig. 
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