
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandse Demografiedag 2007 
 
 
 
 
 

Programma & Abstracts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academiegebouw 
Domplein 29 

Utrecht 



 
 

Nederlandse Demografiedag 2007 2

Voorwoord 

 
In 2005 werd de eerste Nederlandse Demografiedag georganiseerd. 
In navolging van het succes van deze dag, is dit jaar een tweede 
Nederlandse Demografiedag georganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Demografie (NVD) en het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI). Opnieuw hebben wetenschappers van 
allerlei disciplines de mogelijkheid om hun onderzoek met betrekking 
tot demografische onderwerpen te presenteren. Tevens vindt de 
jaarlijkse vergadering van de NVD plaats. Deze zijn ook terug te 
vinden op de website: www.nvdemografie.nl. 
 
Er staan ongeveer vijftig presentaties op het programma, waarin alle 
facetten van het leven van geboorte tot de dood aan bod komen. De 
abstracts van deze presentaties, samen met het programma vindt u 
in dit programmaboek.  
 
Een aantal presentaties zal in bewerkte vorm in een speciale uitgave 
van Demos verschijnen. Ook wordt er dit jaar opnieuw een scriptie-
prijs uitgereikt door het NIDI aan de beste scriptie. 
 
Het NVD-bestuur en het organisatieteam wensen u een plezierige en 
interessante Demografiedag! 

  

Claartje Mulder 
Voorzitter NVD 

Anne van Putten (NIDI/UU) 
Annika Smits (UvA) 
Judith Soons (NIDI) 
Karen Haandrikman (PRC) 
Lieve Vanderleyden (VVD) 
Organisatieteam Demografiedag 
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Programma  
 

Tijd Onderdeel Zaal 

9.30−10.00 Inloop en koffie / thee Zaal 1636 

10.00−10.40 

 

Opening 

Plenaire openingssessie  

Uitreiking scriptieprijs 

Senaatszaal 

 

10.45−12.15 Sessieronde 1  

A. Migratie 1: etnische en nationale identiteit Belle van Zuylenzaal 

B. Familierelaties 1: overdracht, homogeniteit 

    en kwaliteit 

Eijckmankamer 

C. Reproductive health (English session) Opzoomerkamer 

D. Vergrijzing: arbeid en uittreding 

E. Bevolking en geografie 

Kanunnikenzaal 

Sterrecamer 

12.15-13.30 Lunch Zaal 1636 en Foyer 

13.00-13.30 Jaarvergadering NVD Belle van Zuylenzaal 

13.30-15.00 Sessieronde 2  

A. Migratie 2: geografische mobiliteit Belle van Zuylenzaal 

B. Familierelaties 2: solidariteit Eijckmankamer 

C. Werk en familie Opzoomerkamer 

 D. Mortality (English session) Kanunnikenzaal 

15.00-15.30 Pauze: koffie/thee Maskeradezaal 

15.30-17.00 Sessieronde 3  

A. Migration 3: work and integration (English session) Belle van Zuylenzaal 

B. Familierelaties 3: (her)trouw en contact Eijckmankamer 

C. Vruchtbaarheid Opzoomerkamer 

D. Gezondheid en vergrijzing Kanunnikenzaal 

17.00-18.00 Borrel Maskeradezaal 
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Sessie-indeling 
 
Ronde 1 

 

10.45-12.15 

Sessie 1A: Sessievoorzitter: 

Migratie 1: etnische en nationale identiteit Djamila Schans 

p. 14-17 Lokatie: 

 Belle van Zuylenzaal 

1. Dubbele nationaliteit: probleem voor integratie?      H. Nicolaas 

2. Partnerkeuze van allochtonen      M. van Huis 

3. Ethnic self-identification among children of  

    immigrants in the Netherlands: The role of 

    parental intermarriage 

     A. Poortman 

     F. van Tubergen 

4. Parental and school effects on immigrants’ 

    health behaviour: A study of drinking among 

    adolescents in the Netherlands 

 

     F. van Tubergen 

     A. Poortman 

Sessie 1B: Sessievoorzitter: 

Familierelaties 1: overdracht, homogeniteit en kwaliteit Aat Liefbroer 

p. 18-21 Lokatie: 

 Eijckmankamer 

1. Eensgezind meer bemind? Het belang van  

    homogeniteit in gezinsrelaties 

     S. Noordhuizen 

2. Intergenerational transmission of attitudes   

    toward family issues and the life course stage of      

    young adult children 

     F. Bucx 

3. Co-residence of adult children and their parents in 

    the Netherlands 

     A. Smits 

     R. van Gaalen 

4. The quality quantity trade-off: The effect of family 

    size on social capital and biological quality 

     R. Kaptijn 
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Sessie 1C: Presider: 

Reproductive health (English session) Alinda Bosch 

p. 22-25 Room: 

 Opzoomerkamer 

1. Contraceptive use in squatter settlements in 

    Bacolod-City, the Philippines 

     A. Holwerda 

     W. Lok 

     J. van Dijk 

2. Being pregnant and displaced: Does self efficacy 

    matter to go safely through pregnancy and delivery? 

     M. van der Pers 

3. The incidence of abortion amongst Dutch women 

    between 1988 and 2003: Motives, opportunities and 

    restrictions 

     M. Levels 

     A. Need 

     N.D. De Graaf 

     W. Ultee 

4. Abortion in the Netherlands 

 

 

     L. van Lee 

     C. Wijsen 

Sessie 1D: Sessievoorzitter: 

Vergrijzing: arbeid en uittreding Kène Henkens 

p. 26-29 Lokatie: 

 Kanunnikenzaal 

1. Werken tot 65 niet populair      J.W. Bruggink 

     S. te Riele 

2. “Rust roest!”      L. van Bokhoven 

     S. van Baal 

3. Vergrijzing, eigen woningbezit en vervroegde 

    uittreding 

     J. Rouwendal 

4. Effects of retirement transition on well-being: A panel 

    study from the Netherlands 

     H. van Solinge 
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Sessie 1E: Sessievoorzitter: 

Bevolking en geografie Clara Mulder 

p. 30-33 Lokatie: 

 Sterrecamer 

1. Regionale huishoudensdynamiek      A. de Jong 

2. Residential choice and attitudes towards work and  

    family 

     M. Blaauboer 

3. The role of meeting places in patterns of spatial 

     homogamy 

     K. Haandrikman 

4. Belgen in Nederland 

 

     C. Harmsen 

Ronde 2 

 

13.30-15.00 

Sessie 2A: Sessievoorzitter: 

Migratie 2. geografische mobiliteit Frank van Tubergen 

p. 34-37 Lokatie: 

 Belle van Zuylenzaal 

1. Determinants of the distribution of asylum seekers  

    over Northern and Western European countries 

     R. Jennissen 

     L. van Wissen 

2. Ethnic sorting in the Netherlands      A. Zorlu 

     J. Latten 

3. Modelling migration dynamics of immigrants: The  

    case of the Netherlands 

     G. Bijwaard 

4. Emigratie van Nederlanders      H. van Dalen 

     K. Henkens 

     H. Nicolaas 



 
 

Nederlandse Demografiedag 2007 9

Sessie 2B: Sessievoorzitter: 

Familierelaties 2: solidariteit Pearl Dykstra 

p. 38-41 Lokatie: 

 Eijckmankamer 

1. Zuidelijke landen, warme familiebanden?      S. Ter Bekke 

     P. Dykstra 

     T. Fokkema 

2. Filial obligations among migrants and Dutch: 

    a comparison of perceptions and behaviour among 

    Ethnic groups and generations 

     H. de Valk 

     D. Schans 

3. Geographical distances and support from family 

    members 

     C. Mulder 

     M. van der Meer 

4. Het intergenerationele zorgpotentieel van ouderen in 

    1992 en 2002 

     T. van Tilburg 

     S. van der Pas 

  

Sessie 2C: Sessievoorzitter: 

Werk en familie Melinda Mills 

p. 42-45 Lokatie: 

 Opzoomerkamer 

1. De inkomensgevolgen van het krijgen van kinderen: 

    nivellering of accumulatie van armoede? 

     J. de Vries 

2. Income, housing and the arrival of the first child:  

    Adjustment by households in the Netherlands 

     V. Venhorst 

     L. van Wissen 

3. Gendered dynamics in the transition to parenthood. 

    Couples’ construction of their division of paid and  

    unpaid work 

     S. Wiesmann 

     H. Boeije 

     A. van Doorne-Huiskes 

     L. den Dulk 

4. “Mams, kun je oppassen?” Arbeidsmarktposities van 

    moeders en hun dochters rond de geboorte van 

    kleinkinderen 

     R. van Gaalen 

     A. van Putten 
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Sessie 2D: Presider: 

Mortality (English session) Frans Willekens 

p. 46-49 Room: 

 Kanunnikenzaal 

1. The optimal weight is overweight      M. Reuser 

     L. Bonneux 

     F. Willekens 

2. The impact of AIDS mortality on the life expectancy 

    of the population in Amsterdam, 1970-2003 

     D. Uitenbroek 

     C. Smit 

3. Is the nature of chronic diseases changing over 

    time? A study among 55-64 year olds in the 

    Netherlands in 1993-2003 

     D. Deeg 

4. Sterfgevallenonderzoek 2005      K. Prins 

     I. Deerenberg 

  

Ronde 3 

 

15.30-17.00 

Sessie 3A: Presider: 

Migration 3: Labour and integration (English session) Harry van Dalen 

p. 50-53 Room: 

 Belle van Zuylenzaal 

1. Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht: een  

    synthese van bevindingen uit evaluatieonderzoeken 

     I. Kulu-Glasgow 

     F. Leeuw 

     R. Bijl 

2. Migranten en werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten      A. Corpeleijn 

3. Immigrant self-employment: The role of origin and  

    destination human and social capital 

     A. Kanas 

     F. van Tubergen 

     T. van der Lippe 

4. Social mobility and migration in Europe: The effects  

    of parental occupational status and education on 

    education and occupational attainment of the 

    migrants and non-migrants in Europe 

     H. Ganzeboom 

     A. Güveli 
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Sessie 3B: Sessievoorzitter: 

Familierelaties 3: (her)trouw en contact Helga de Valk 

p. 54-57 Lokatie: 

 Eijckmankamer 

1. Kin marriage in the Netherlands: Trends and 

   determinants in the nineteenth century 

     H. Bras 

     F. van Poppel 

     K. Mandemakers 

2. Yes I do, but ….. Marriage as a rational arrangement 

    or an emotional bond 

     R. van Gaalen 

     H. de Valk 

3. The family ties of unmarried cohabiting persons      M. Hogerbrugge 

     P. Dykstra 

4. Stiefgezinnen in Nederland      L. Steenhof 

     A. de Graaf 

  

Sessie 3C: Sessievoorzitter: 

Vruchtbaarheid Jan Latten 

p. 58-62 Lokatie: 

 Opzoomerkamer 

1. Priesters en parochianen over gezinsplanning: beeld  

    en werkelijkheid 

     A. Somers 

     N. Verbruggen 

     F. van Poppel 

2. Oorzaken en achtergronden van uitstel van ouder- 

    schap in Vlaanderen 

     D. de Wachter 

3. Influences of the family of origin on fertility behaviour 

 

     A. Rijken 

     A. Liefbroer 

4. The influence of grandparents’ proximity and child- 

    care availability in second and third births 

     F. Michielin 

     C. Mulder 

5. Persistente gendervoorkeuren van ouders in 

    Europa? Een 26-landen vergelijking 

     M. Mills 

     K. Begall 
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Sessie 3D: Sessievoorzitter: 

Vergrijzing en gezondheid Theo van Tilburg 

p. 63-66 Lokatie: 

 Kanunnikenzaal 

1. Oplopende zorglasten in vergrijzend Europa      G. Beets 

     P. Ekamper 

     L. van Wissen 

     J. Gaymu 

     P. Festy 

     M. Poulain 

2. Laag opgeleide ouderen steeds ongezonder? 

    Een cohortvergelijking van sociaal-economische 

    gezondheidsverschillen onder ouderen in de leeftijd 

    van 55-64 jaar 

     E. Hoogendijk 

3. Regionale en lokale verschillen in prevalentie 

    dementie 

     R. Perenboom 

     T. van Beekum 

4. Bevolkingsdaling, gevolgen en reacties      W. Derks 
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Dubbele nationaliteit: probleem voor integratie? 
 
Han Nicolaas 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
hncs@cbs.nl 

 
In de discussies over immigratie en de integratie van immigranten steekt 
geregeld het fenomeen ‘dubbele nationaliteit’ de kop op. De vraag is dan of 
het in het kader van integratie gewenst is als migranten met een 
Nederlandse en een niet-Nederlandse nationaliteit hun oorspronkelijke 
(niet-Nederlandse) nationaliteit zouden opgeven. In maart 2007 werd dit 
onderwerp wederom actueel toen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak 
(respectievelijk in het bezit van de Nederlandse en Marokkaanse en de 
Nederlandse en Turkse nationaliteit) deel gingen uitmaken van de regering. 
De vraag was of deze bewindslieden wel loyaal konden zijn aan de 
Nederlandse samenleving. 
Het is goed om in deze discussie een aantal feiten en achtergronden op 
een rij te zetten. Om hoeveel Nederlanders met een dubbele nationaliteit 
gaat het eigenlijk? Wat is de herkomst van deze mensen? Hoelang wonen 
ze al in Nederland? Wat is de oorzaak van de forse toename van het aantal 
Nederlanders met een dubbele nationaliteit? Zijn het vooral kinderen die bij 
de geboorte een meervoudige nationaliteit krijgen of gaat het juist om 
mensen die bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden? 
Op bovenstaande vragen probeert dit paper een antwoord te vinden. 
Hiertoe is gebruik gemaakt van bevolkingsstatistieken van het CBS. 
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Partnerkeuze van allochtonen 
 
Mila van Huis 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
mhus@cbs.nl 

 
In dit onderzoek wordt ingegaan op de partnerkeuze van allochtonen in 
Nederland. Welk aandeel van de allochtonen trouwt met een autochtoon? 
En welk aandeel kiest voor een huwelijkspartner met dezelfde herkomst? 
Ook trouwt een deel van de allochtonen met een partner, die speciaal voor 
het huwelijk naar Nederland immigreert vanuit het land van herkomst, de 
zogenaamde migratiehuwelijken. 
Voor de vier grote herkomstgroeperingen (Turken, Marokkanen, Antillianen 
en Surinamers) zijn de percentages gemengde huwelijken en migratie 
huwelijken berekend op basis van informatie uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Onder Surinamers en 
Antillianen komt het veel vaker voor dat er gemengd gehuwd wordt dan 
onder Turken en Marokkanen. In 2002 lag het percentage 
migratiehuwelijken voor Turkse en Marokkaanse mannen rond de 55. Voor 
Turkse vrouwen lag dat percentage nog iets hoger, voor Marokkaanse 
vrouwen iets lager. Door een nieuwe afleidingsmethodiek kunnen meer 
recente cijfers  worden samengesteld over de partnerkeuze van 
allochtonen. Hierdoor ontstaat beter zicht op (recente) ontwikkelingen in de 
tijd en kan mogelijk relatie worden gelegd met veranderingen in de 
regelgeving betrekking tot huwelijksmigratie. 
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Ethnic self-identification among children of immigrants in the 
Netherlands: The role of parental intermarriage 
 
Anne-Rigt Poortman en Frank van Tubergen 
Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Sociologie/ICS 
a.poortman@uu.nl 

 
An important issue in the political and scientific debate about immigration is 
how immigrants and their children accommodate to the receiving society. 
The debate in the Netherlands has recently become increasingly centered 
around the question of whether ethnic minorities continue to identify with 
their own ethnic group or not. In this study, we examine how adolescents in 
the Netherlands ethnically identify themselves and focus on the role of 
parental intermarriage. The issue of ethnic identity may be particularly 
salient among children from ethnic intermarriage, as they are from birth 
onwards exposed to two cultures. Although the parental home is 
considered to be a major socializing force in ethnic identity formation and 
parental intermarriage represents a particularly interesting case in this 
respect, surprisingly little research has been carried out on the ethnic 
identity of the offspring from interethnic marriages. We use national survey 
data among pupils and examine ethnic self-identification among Dutch 
adolescents and the four largest minority groups in the Netherlands: Turks, 
Moroccans, Surinamese and Dutch Antilleans. We use reports on 
respondents’ perception of their ethnic group membership and compare 
reports from persons with mixed ethnic backgrounds to those of their 
mono-ethnic counterparts. 
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Parental and School Effects on Immigrants’ Health Behavior: A Study 
of Drinking Among Adolescents in the Netherlands 
 
Frank van Tubergen en Anne-Rigt Poortman 
Universiteit Utrecht, disciplinegroep Sociologie 
f.vantubergen@fss.uu.nl 

 
Alcohol consumption is an important health risk for adolescents. Previous 
studies have found that a number of determinants play a role, most notably 
parental behaviour and the influence of peers at school. When parents and 
peers frequently drink, adolescents are likely to adopt these consumption 
levels themselves. In this article, we extend previous research on parental 
and school effects by focusing on the immigrant population. Although 
considerable research has been done on the health of the foreign-born, few 
studies have looked at health outcomes of the children of immigrants. This 
is a particularly interesting research area, as parental norms and peer 
pressure about alcohol consumption might strongly conflict among second 
generation immigrants. We study the role of parental background by 
looking at the health behaviour of the children of endogamous and 
exogamous marriages. Likewise, the impact of the school is assessed by 
examining the ethnic composition of schools. Data are from national 
longitudinal surveys of pupils in the Netherlands, which include both native-
born and immigrant youth from Turkey, Morocco, Suriname, and the Dutch 
Antilles.
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Eensgezind meer bemind? Het belang van homogeniteit in 
gezinsrelaties 
 
Suzanne Noordhuizen 
Universiteit van Tilburg 
s.c.c.a.noordhuizen@uvt.nl 

 
Sociaal-psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat homogeniteit 
belangrijk is voor het aangaan van en investeren in relaties met vrienden. 
In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre homogeniteit van invloed is 
op de kwaliteit van de relatie tussen gezinsleden, waarbij de focus ligt op 
de relatie tussen siblings enerzijds en de relatie tussen ouders en kinderen 
anderzijds. Het kwalitatieve aspect van de relatie staat centraal. Dit verwijst 
naar de gepercipieerde relatiekwaliteit en de mate van conflict. In het 
onderzoek wordt daarnaast een onderscheid gemaakt in twee aspecten 
van homogeniteit, namelijk horizontale homogeniteit (i.e. waarden) en 
verticale homogeniteit (i.e. sociaal-economische positie). Er worden 
hypothesen opgesteld op het niveau van dyaden, maar ook op het niveau 
van individuen. Voor toetsing van de hypothesen wordt gebruik gemaakt 
van een grootschalig survey, namelijk de Netherlands Kinship Panel Study 
(NKPS). 
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Intergenerational transmission of attitudes toward family issues and 
the life course stage of young adult children 
 
Freek Bucx 
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen 
f.bucx@uu.nl 

 

We investigated how intergenerational transmission of  attitudes toward 
family issues is affected by the life course stage of young adult children--
whether young adults have left the parental home, whether they live 
together with a romantic partner, and whether they entered parenthood. We 
used recent data from the Netherlands Kinship Panel Study; our sample 
included 2,046 parent-child dyads. Our analyses suggest that 
intergenerational transmission of attitudes toward gender roles, marriage, 
and divorce is lower when young adults have left the parental home while 
transmission is higher when young adults enter parenthood. Transmission 
of attitudes toward familial obligations is not affected by young adults’ life 
course stage. 
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Co-residence of adult children and their parents in the Netherlands  
 
Annika Smits en Ruben van Gaalen 
Universiteit van Amsterdam, afdeling Geografie, Planologie en Internationale 
Ontwikkelingsstudies 
a.w.m.smits@uva.nl 

 
Extended family arrangements are known to be more prevalent in 
developing countries than in developed countries. For the United States, 
coresidence between adult children and their parents is in decline for the 
most of the twentieth century (Ruggles, 1994). This is also the case for the 
Netherlands, where the percentage of ever married elderly who lived with 
an adult child decreased from 25 to 10 between 1960 and 1990 (Van 
Solinge, 1993). However, we might expect that due to an increasing life 
expectancy and fewer children per household, living together with parents 
may become more important for specific intergenerational ties. Individuals 
who are restricted in their daily activities (financially, health) and who have 
fewer resources (partner, siblings) to receive help from may be more 
inclined to live together with parents. 
In this study, we use the Socio-Statistical Database (SSD) and logistic 
regression models to explain the occurrence of coresidence between adult 
children (age 30 and up) and their parents. We focus on the role of family 
and that of economic means in order to describe which adult children 
decide to stay or return to the parental nest. Characteristics of the family 
taken into account are the presence of siblings, the distance towards other 
siblings, marital status and the presence of children. Characteristics of 
economic means that are used are yearly income, professional status and 
whether or not one receives state benefits. Furthermore, we control for 
health status, being foreign-born and for events that might trigger a move 
back to the parents (divorce, getting unemployed).  
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The quality quantity trade-off: The effect of family size on social 
capital and biological quality 
 
Ralf Kaptijn 
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen 
rwj.kaptijn@fsw.vu.nl 

 
It has often been observed that educational attainment is higher if children 
have fewer siblings. This pattern can be explained by evolutionary theory. 
Life history theory posits a trade-off between the quality and quantity of 
offspring. Parents can divide their investments in large parts over few 
offspring or in little parts over many offspring. Parental investments include 
genetic, material and social resources. It is expected that differentials in 
offspring fitness are partly the outcome of differentials in parental 
investment. This study applies a rich description of offspring fitness by 
incorporating biological and social measures of fitness. Biological 
measures of fitness are survival chances, health and fertility. Social 
measures of fitness are different aspects of social capital such as 
education, social class and job prestige. Using data of the Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (LASA) the quality quantity trade-off is 
investigated in a representative sample of the older population (born 
between 1903-1937) of the Netherlands. Preliminary results show that 
family size has an negative effect on education, social class and job 
prestige, though the effect of family size on the biological outcomes is 
diffuse. 
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Contraceptive use in squatter settlements in Bacolod-City, the 
Philippines 
 
Anja Holwerda, Willem Lok en Jitse van Dijk 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Afd. Sociale Medicijnen 
anyah@hetnet.nl 

 
Research question 
Contraceptive use is an important determinant of fertility and population 
growth. The aim of this study was to explore the association between 
women’s status, family relations and contraceptive use of Filipino women. 
 
Methods 
116 women in reproductive age (mean age 31.2; 15-45 years) in four 
squatter settlements filled in a questionnaire focusing on socio-
demographic data and reproductive health. Women’s status was measured 
as decision making capacity in family matters, having own income and  
(co-)responsibility for family expenses. To analyse data, logistic regression 
analyses were performed. 
 
Results 
The analysis showed women having more influence regarding decision 
making in family matters and having her own income, are more likely to use 
modern contraception (p=.006). 33.3% of the women thinks her husband 
would not agree with her using a modern contraceptive. Also poorer 
husbands with lower education frequently prefer to have more children than 
their wives. However, spousal disagreements are often resolved with the 
husband’s decision prevailing over that of his wife. 
 
Conclusion 
This study confirms women’s decision making capacity is associated with 
her income situation. These combined variables are closely related to 
contraceptive use. Husband’s objection is a major obstacle for women’s 
contraceptive use, especially when lower educated. 
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Being pregnant and displaced: Does self efficacy matter to go safely 
through pregnancy and delivery? 
 
Marieke van der Pers 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
pers@nidi.nl 

 
At the beginning of 2006 the UNHCR estimated 8.4 million refugees and 
23.7 million internally displaced persons. These populations face particular 
reproductive health risks due to a complex set of factors.  
 
The presentation is based on a master thesis which aimed at getting insight 
in some aspects of the reproductive health situation of women living in 
conflict affected areas in Sri Lanka.  
The overall objectives of the study are to explore the extent to which 
internally displaced persons living in different settings are underserved in 
maternal health and family planning services, and how these possible 
found equalities or inequalities can be explained, thereby including two 
additional explanatory factors to the analyses, i.e. self efficacy and dis-
placement related factors. 
 
An important result of the study is that self efficacy has predictive value in 
all utilisations, although its effect is not consistent. The ability of women to 
receive the care they need might therefore be an important finding of the 
research, which stimulates further investigation of its determinants, as the 
influence of the concept on individual decision making processes in relation 
to reproductive behaviour and outcomes of people living in these living 
situations. 
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The incidence of abortion amongst Dutch women between 1988 and 
2003: Motives, opportunities and restrictions 
 
Mark Levels, Ariana Need, Nan-Dirk de Graaf en Wout Ultee 
Radboud Universiteit Nijmegen 
m.levels@maw.ru.nl 

 
In this paper, we aim to explain the extent to which the odds that Dutch 
women between 1988 and 2003 have experienced an induced abortion can 
be explained by their characteristics and the characteristics of the context 
in which they live. Literature provides a broad range of possible factors 
influencing the odds of having an induced abortion. By and large, these 
factors relate to either individual-level characteristics or contextual 
characteristics. However, much of these findings are not theoretically 
linked. In this paper, we propose and test such a theory, and derive 
hypotheses on how education and religion affect the odds of having an 
induced abortion at a certain point in time. To test these hypotheses, we 
use retrospective survey data from The Netherlands (CBS 1988; CBS 
1993; CBS 2003). Relevant contextual data (e.g. on abortion law, medical 
insurance, contraceptive availability and religiosity) will be added. Selecting 
fertile women between 15 and 44 years old, we apply event history 
analyses to test hypotheses about the odds that these women actively 
terminate a pregnancy. 
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Abortus in Nederland 
 
Laura van Lee en Cecile Wijsen 
Rutgers Nisso Groep 
l.vanlee@rng.nl 

 
Abortus is een actueel en controversieel thema. De huidige Wet tot 
Afbreking Zwangerschap (WAZ) staat momenteel weer ter discussie. Deze 
wet die in het begin van de jaren tachtig ook al voor veel debat zorgde stelt 
enkele voorwaarden aan de uitvoeringspraktijk. Eén van de voorwaarden is 
de verplichte registratie van alle abortusbehandelingen die in ons land 
worden uitgevoerd. Deze registratieplicht wordt in eerste instantie 
uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar de 
abortusklinieken hebben ertoe besloten om deze summiere registratie 
vrijwillig uit te breiden in de vorm van de Landelijke abortusregistratie 
(LAR). Hierdoor is er een lange tijdreeks beschikbaar met gegevens, zowel 
over de behandeling als over de cliënt. Hierover wordt gepubliceerd in de 
vorm van de jaarrapporten LAR en de ‘Abortus in Nederland’ serie waarin 
iets dieper op de materie kan worden ingegaan.  
 
In deze presentatie wordt op basis van de LAR-publicaties en het 
evaluatierapport over de WAZ een overzicht gegeven van abortus in 
Nederland. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de 
volgende kenmerken van abortuscliënten: demografie (leeftijd, herkomst, 
kindertal, woonprovincie, burgerlijke staat, leefsituatie); anticonceptie-
gebruik voorafgaand aan de abortus, en daarna; eerdere abortussen; 
zwangerschapsduur en zwangerschapservaring. 
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Werken tot 65 niet populair 
 
Jan-Willem Bruggink en Saskia te Riele 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
jbrk@cbs.nl 

 
Op welke leeftijd gaan mensen met pensioen en wie zijn de 
pensionerenden? Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen 
hoger en lager opgeleiden en tussen autochtoon en allochtoon? En welke 
rol speelt het inkomen van een eventuele partner? 
 
Deze vragen zijn relevant in het licht van de vergrijzing. Om de gevolgen 
van de vergrijzing op te vangen streeft de overheid naar een grotere 
arbeidsdeelname van ouderen. Het is nu nog vrij gebruikelijk om rond de 
leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Door de mogelijkheden voor 
vervroegd pensioen te beperken, hoopt de regering deze leeftijd te 
verhogen.  
 
Een goede informatievoorziening over deze problematiek is onontbeerlijk. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelt daarom statistieken 
waarmee de ontwikkelingen op het gebied van pensionering gevolgd 
kunnen worden.  
 
Uit de eerste resultaten blijkt dat jaarlijks ongeveer 60.000 mensen 
pensioneren. De leeftijd van 60 jaar is de meest voorkomende 
pensioneringsleeftijd. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. Er 
pensioneren twee keer zoveel mannen als vrouwen. Pensioneren op lagere 
leeftijd gaat vaak gepaard met een relatief hoog inkomen van de partner. 
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"Rust Roest!" 
 
Lieke van Bokhoven en Sabine van Baal 
Universiteit van Tilburg 
l.vanbokhoven@uvt.nl 

 
De vergrijzing van het arbeidsaanbod is geen verwachting, maar een 
demografisch feit. Vanwege een laag geboortecijfer en een stijgende 
levensverwachting blijft het aandeel ouderen in de komende vijftig jaar 
hoog. Het huidige politieke debat legt in het verlengde van deze 
ontwikkelingen steeds meer de nadruk op de gedwongen noodzaak door te 
moeten werken tot 65 jaar. De 65-plusser wordt vaak buiten beschouwing 
gelaten. Deze groep 65-plussers is de laatste jaren steeds vitaler geworden 
en is daardoor beter in staat langer maatschappelijk te participeren. Een 
deel van hen blijft zelfs op de betaalde arbeidmarkt actief. De vraag blijft 
echter waarom 65-plussers betaald blijven werken en waarom werkgevers 
bereid zijn hen aan te nemen? Door middel van kwalitatief onderzoek is in 
beeld gebracht wat de belevingen, ervaringen, motieven en denkbeelden 
zijn van 65-plussers die nog actief zijn op de arbeidsmarkt en van 
werkgevers die gebruik maken van de diensten van deze groep. Dit 
onderzoek laat zien dat 65-plussers actief zijn op de arbeidsmarkt omdat 
men onder andere bezig wil zijn, zich nuttig wil voelen en ouderdom wil 
tegengaan. Werkgevers ervaren 65-plussers als werkwillende arbeids-
krachten die flexibel inzetbaar zijn en minder verzuimen dan jongeren. 
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Vergrijzing, eigen woningbezit en vervroegde uittreding 
 
Jan Rouwendal 
Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Ruimtelijke Economie 
jrouwendal@feweb.vu.nl 

 
Dit paper gaat in op de relatie tussen eigen woningbezit en participatie op 
de arbeidsmarkt van oudere werknemers. Er bestaan verschillende visies 
op dit verband. Enerzijds hebben eigenaar-bewoners doorgaans meer 
vermogen dan huurders, waardoor het gemakkelijker wordt om vervroegd 
uit te treden. Anderzijds hebben eigenaar-bewoners vaak een betere 
gezondheid en een betere positie op de arbeidsmarkt en dus meer 
mogelijkheid om tot hun 65-ste, of zelfs daarna actief te blijven op de 
arbeidsmarkt. En natuurlijk is daarnaast de beschikbaarheid van meer of 
minder aantrekkelijke regelingen voor vervroegde uittreding van belang.  
Aan de hand van een reeks woningbehoeftenonderzoeken gaan we na hoe 
de populariteit van vervroegde uittreding onder huurders en eigenaar 
bewoners zich heeft ontwikkeld en wat het relatieve belang van de 
verschillende factoren is geweest. 
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Effects of retirement transition on well-being. A panel study from the 
Netherlands 
 
Hanna van Solinge 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
solinge@nidi.nl 

 
Objectives. This panel study examines the relationship between retirement 
transition and well being by older couples in the Netherlands. For both 
older worker and spouse, we investigate changes in well-being in the 
transition to retirement. Older workers that stayed in the labor force are 
compared with older workers who left the labor force - either voluntarily or 
involuntary- via an (early) retirement arrangement. In addition, we 
investigate how (a) work-retirement context (health, finances etc. and 
changes in these resources), (b) work history and (c) psychological 
resources moderate the retirement – well being nexus. 
 
Methods. Using multi actor panel data from the NIDI Older Workers and 
Retirement Survey 2001-2007 (N=1,600 older workers and spouses), 
conditional change models are estimated to analyze changes in well being. 
 
Results. Preliminary results reveal that differences in work-retirement 
context and psychological resources account for differences in well being 
among older adults. Additionally, work-retirement status appears crucial for 
understanding well being. Whether or not the older worker had a say in the 
decision to stay in the labor force or to retire is related to well being at older 
ages.  
 
Discussion. This study provides further evidence for the importance of 
control over the work-retirement transition. Involuntary retirement turns out 
to be a key factor in explaining negative retirement outcomes 
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Regionale huishoudensdynamiek 
 
Andries de Jong  
Ruimtelijk Planbureau 
ajong@rpb.nl 
 
Regionale verschillen in huishoudens naar type hangen samen met 
regionale verschillen in de levensloop. In de presentatie wordt 
ingegaan op regionale verschillen in de volgende aspecten van de 
levensloop: het uit huis gaan van kinderen, het gaan samenwonen, 
het uit elkaar gaan en het institutioneel gaan wonen. Hierbij wordt 
gekeken naar regionale variatie op provinciaal en gemeentelijk 
niveau. Naast regionale verschillen bestaan er ook belangrijke 
verschillen in de levensloop tussen autochtonen en allochtonen 
(nader onderscheiden naar verschillende herkomstgroeperingen). In 
de presentatie worden deze verschillen toegelicht. 
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Residential choice and attitudes towards work and family 
 
Marjolein Blaauboer 
Universiteit van Amsterdam, AMIDSt 
m.blaauboer@uva.nl 

 
The concept of residential choice is used for behaviour with respect to 
housing quality and residential location. Residential choice is an important 
aspect of the quality of people’s lives, because of its influence on social 
status, and relation to access to jobs, schools, facilities and social 
networks. Residential choice has often been explained from the 
characteristics of individuals and/or households and from an opportunities 
and constraints perspective. However, most of the variation in residential 
choice has remained unexplained. 
In this paper a new aspect is studied, namely attitudes towards work and 
family and the adherence to family norms. By family not only the nuclear 
family is meant. Family members living outside the household are also 
taken into account. Using the first wave of the Netherlands Kinship Panel 
Study, we’ll study the association between work and family attitudes and 
two aspects of residential choice: Degree of urbanization and type of 
dwelling. The influence of attitudes on residential choice will not be the 
same for everyone. Socio-economic status, age, country of birth and 
household type are expected to make a difference. Methods used will be 
cluster analysis and logistic regression. 
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The role of meeting places in patterns of spatial homogamy 
 
Karen Haandrikman 
Rijksuniversiteit Groningen, Population Research Center 
k.haandrikman@rug.nl 

 
Spatial homogamy suggests that cohabitating or married partners are 
similar in terms of geographic origin. In the Netherlands, considerable 
regional variation exists in spatial homogamy. The paper aims to identify 
the role of meeting places in regional patterns of spatial homogamy. 
Meeting places are seen as matching mechanisms in partner choice, since 
institutional contexts such as schools and workplaces confine the number 
and type of eligible partners. Besides compositional effects of the 
population and local cultural differences, the spatial configuration of 
meeting places may explain the existence of spatial barriers in geographic 
patterns of spatial homogamy. We use data from the population register 
(GBA), the Social Statistical File (SSB) and the Netherlands Family and 
Fertility Survey (OG). A unique geo-coded micro level data set on all 
cohabiters in the Netherlands in 2004 is created, linking former and current 
residential location with workplace and the place where cohabiters studied. 
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Belgen in Nederland 
 
Carel Harmsen 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
chmn@cbs.nl 

 
Nederland telt zo'n 36 duizend eerste generatie Belgen. Een flink aantal 
van hen is waarschijnlijk naar Nederland gekomen vanwege een 
Nederlandse partner.  
In deze analyse wordt een beschrijving gegeven van de demografische en 
een beknopte beschrijving van de sociaal-economische situatie van de 
Belgen in Nederland gegeven. 
Van de personen in paren wordt daarnaast gekeken naar de geboorte-
plaatsen van de partners en de afstanden tussen de geboorteplaatsen van 
de partners en de afstand tot de huidige woonplaats van de paren. 
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Determinants of the distribution of asylum-seekers over Northern and 
Western European countries 
 
Roel Jennissen en Leo van Wissen 
WODC-Ministerie van Justitie 
r.p.w.jennissen@minjus.nl 

 
Since the 1980s large numbers of asylum seekers have sought refuge in 
Northern and Western Europe. The volume of asylum migration is, at least 
for a considerable part, determined by factors in the region of origin –a 
sincere asylum migrant has only push motives underlying his decision to 
migrate. Nevertheless, the choice of a certain country of destination can 
undoubtedly partly be determined by factors in potential receiving 
countries. The aim of this paper is to estimate determinants of the 
distribution of asylum seekers in Northern and Western Europe. In addition, 
we seek to provide a background of the causes, amount and patterns of 
international refugee flows in this paper. 
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Ethnic sorting in the Netherlands 
 
Aslan Zorlu en Jan Latten 
Universiteit van Amsterdam, AMIDST 
a.zorlu@uva.nl 

 
This paper examines residential mobility behaviour of immigrants and 
natives in the Netherlands using a rich administrative individual data file, 
housed by Statistics Netherlands. The inclination to move and destination 
neighbourhood choice are estimated correcting for the selectivity bias of 
movers. Subsequently, the role of preferences in the mobility behaviour is 
implicitly derived from regression estimates. The analysis shows that non-
western immigrants are less likely to move to neighbourhoods with a higher 
share of native population. However, the second generation tend to move 
more likely native neighbourhood, which is entirely explained by their age 
and household background. The percentage of natives in the destination 
neighbourhood is predicted to be about 22 percentage points lower for non-
western immigrants than that of natives. More than 80 % (18 points) is 
explained by their observable characteristics and the remaining part is 
unexplained from which an unknown part is due to preferences. 
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Modeling migration dynamics of immigrants: The case of the 
Netherlands 
 
Govert Bijwaard 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Econometrisch Instituut 
bijwaard@few.eur.nl 

 
In this paper we analyze the demographic factors that influence the 
migration dynamics of recent immigrants to The Netherlands. We show 
how we can allow for both permanent and temporary migrants.  Based on 
data from Statistics Netherlands we analyze both the departure and the 
return from abroad for recent non-Dutch immigrants to The Netherlands. 
Results disclose differences among migrants by migration motive and by 
country of origin and lend support to our analytical framework. Combining 
both models, for departure and returning, provides the probability that a 
specific migrant ends-up in The Netherlands. It also yields a framework for 
predicting the migration dynamics over the life-cycle.  We can conclude that 
for a complete view of the migration dynamics it is important to allow for 
both permanent (stayers) migrants and temporary (movers) migrants and 
that return from abroad should not be neglected. 
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Emigratie van Nederlanders 
 
Harry van Dalen, Kène Henkens en Han Nicolaas 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
henkens@nidi.nl 

 
Nederland heeft te maken met een sterk toenemende emigratie van 
autochtone Nederlanders. Dit onderzoek gaat in op de motieven van 
Nederlandse emigranten. In het voorjaar van 2005 zijn gegevens 
verzameld over emigratieplannen van ruim 1000 personen. In het voorjaar 
van 2007 is nagegaan wat er van deze plannen terecht is gekomen en 
welke factoren emigratie bepalen. 
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Zuidelijke landen, warme familiebanden? 
 
Susan ter Bekke, Pearl Dykstra en Tineke Fokkema  
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
bekke@nidi.nl 

 
Familierelaties kunnen sterk verschillen binnen Europa. Zo wordt vaak 
verondersteld dat de familiebanden in de zuidelijke landen veel ‘warmer’ 
zijn dan in de noordelijke landen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de 
diversiteit in relaties tussen ouders en hun volwassen kinderen in Europa 
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van SHARE data (Survey of 
Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004), een survey gehouden 
onder meer dan 22.000 individuen van 50 jaar en ouder in tien Europese 
landen. Met behulp van deze dataset en de latente klasse analyse wordt 
een typologie van intergenerationele solidariteit ontwikkeld. Daarbij wordt 
rekening gehouden met structurele (de geografische afstand), associatieve 
(het aantal contacten), functionele (het geven/ontvangen van steun) en 
normatieve (toewijding aan familiale rollen) solidariteit en, als vijfde 
dimensie, conflicten. Uiteindelijk wordt met behulp van deze typologie de 
vraag beantwoord: ‘Hoe ziet de variatie tussen en binnen landen in Europa 
eruit met betrekking tot intergenerationele solidariteit?’. 
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Filial obligations among migrants and Dutch: A comparison of 
perceptions and behavior among ethnic groups and generations 
 
Helga de Valk en Djamila Schans  
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut  
valk@nidi.nl 

 
The first aim of this paper is to compare perceptions regarding filial 
obligations between different migrant groups and Dutch as well as between 
generations in the Netherlands. Secondly, this article expands on previous 
research by investigating the actual support that is provided to parents by 
migrant and Dutch children. We question how and to what extent 
perceptions and behavior are determined by socio-demographic or cultural 
factors. Data from the Netherlands Kinship Panel Study (main and migrant 
sample, 2002) are used. Perceptions are studied among all respondents 
aged 18 to 80 years (N = 3000) with a Turkish, Moroccan, Surinamese, 
Antillean and Dutch background. Actual support behavior is analyzed by 
using dyad data provided by older adults and their children both living in the 
Netherlands. Although ethnic background is an important determinant of 
perceptions on children’s obligations towards parents, first results also 
show that migrant elderly expect more from children than younger gene-
rations.  
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Geographical distances and support from family members 
 
Clara Mulder en Marieke van der Meer 
Universiteit van Amsterdam  
c.h.mulder@uva.nl 
 
The geographical distance between family members is an important 
determinant of support exchange. In this paper, we address three research 
questions: To what extent does geographical distance to family members 
living outside the household influence the receipt of support from them, 
after taking into account other factors known to be important in support 
exchange? To what extent do the availability of other family members and 
the distances to them play a role in this receipt of support? And to what 
extent is support more likely from a family member who lives closest? We 
use the Netherlands Kinship Panel Study and logistic regression models of 
receiving support from parents, siblings and children. We find a strong 
impact of distance on support from family members, particularly from 
siblings. We also find evidence that family members jump in if there are no 
other family members living close by. Particularly siblings and mothers give 
more support when they live closer than other family members. 
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Het intergenerationele zorgpotentieel van ouderen in 1992 en 2002 
 
Theo van Tilburg en Suzan van der Pas 
Vrije Universiteit Amsterdam 

tg.van.tilburg@fsw.vu.nl 
 
Volwassen kinderen zijn van groot belang voor zorg aan ouderen. Het 
zorgpotentieel is echter in gevaar vanwege toenemende kinderloosheid en 
dalend kindertal. Ook de familiestructuur verandert als gevolg van 
echtscheiding. Traditionele patronen waarbij gezorgd wordt door thuis-
wonende of niet-werkende kinderen verdwijnen. Zorg hangt echter niet 
alleen samen met beschikbaarheid van kinderen, maar ook met 
contactfrequentie en kwaliteit van de relatie. De studie beantwoordt de 
vraag of het intergenerationele contact verandert over successievelijke 
cohorten van ouderen. Respondenten zijn afkomstig van LASA 
(Longitudinal Aging Study Amsterdam): geboren in 1903-1937 met data 
verzameld in 1992 (N = 4483) en geboren in 1913-1947 met data 
verzameld in 2002 (N =2404). Contactfrequentie is beschikbaar voor elk 
biologisch en stiefkind. Het aantal kinderen waarmee frequent contact is, 
daalt niet. Cohortveranderingen in toegenomen reistijd en scheiding zijn 
van belang; veranderingen in werken niet. Desondanks neemt de 
contactfrequentie niet af. Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat het 
intergenerationele zorgpotentieel voor huidige cohorten van oude en jonge 
ouderen niet in gevaar is. 
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De inkomensgevolgen van het krijgen van kinderen: nivellering of 
accumulatie van armoede? 
 
Jannes de Vries 
Universiteit van Tilburg, Departement Sociologie 
j.devries_4@uvt.nl 

 
Volgens eerder onderzoek neemt na de geboorte van een kind, het 
inkomen van de vrouw sterk af, terwijl dat van de man ongeveer gelijk blijft. 
Het gevolg is een lager huishoudinkomen, terwijl de kosten zijn 
toegenomen. De probleemstelling van dit onderzoek is: In hoeverre is de  
afname van het inkomen van vrouwen na de geboorte van een kind 
afhankelijk van eigenschappen van de vrouw of het paar (zoals inkomen 
voor de geboorte, leeftijd, burgerlijke staat)? 
Mijn hypothese luidt dat het kinderdal kleiner is voor vrouwen met een hoog 
inkomen, aangezien de banen met een hoog inkomen over het algemeen 
ook de meeste voldoening geven en zij daardoor minder snel zullen 
stoppen met werken. Een alternatieve hypothese is dat juist de vrouwen 
met een laag inkomen er het minst op achteruit gaan. Hun man heeft vaak 
ook een laag inkomen en dus kan men het inkomen van de vrouw niet 
missen. Verder wordt onderzocht in hoeverre er een niet-lineair effect is, 
waarbij de hoofd-hypothese vooral van toepassing is op verschillen tussen 
de hoge en middeninkomens en de alternatieve hypothese op verschillen 
tussen de midden en lage inkomens. Ook wordt gekeken naar de relatieve 
bijdrage van de vrouw aan het inkomen, waarbij verondersteld wordt dat bij 
een hoge relatieve bijdrage de alternatieve hypothese wordt ondersteund. 
 
Ik gebruik het inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS. Hiermee schat 
ik time series regressie, waarbij persoon-jaren (geclusterd binnen 
individuen) de eenheid van analyse vormen. Door middel van fixed effects 
modellen controleer ik voor tijdsonafhankelijke persoonskenmerken. 
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Income, housing and the arrival of the first child: Adjustment by 
households in The Netherlands 
 
Victor Venhorst en Leo van Wissen 
Rijksuniversiteit Groningen, Population Research Center 
v.a.venhorst@rug.nl 

 
We focus on the following research question: What is the effect of first birth 
on income and housing arrangements of households in The Netherlands? 
The objective is to establish how parents facilitate the arrival of children.  
 
Literature review leads us to conclude that in general households have to 
deal with significant financial setbacks, the so-called ‘gezinsdal’. However, 
there is considerable variation between types of households in terms of the 
extent of this setback, and household’s strategies in dealing with them. 
Using the DHS panel data set (waves 1993 through 2005) we have found 
significant declines in hours worked, with different timing patterns education 
level. Male income serves to compensate for adverse effects.  
 
Younger cohorts are moving into long stay housing at increasingly younger 
ages. The relationship with union formation and the fertility career appears 
to be weakening versus economic aspects such availability and affordability 
of suitable housing. However, anticipation effects are found with respect to 
the birth of the first child: Households want to provide suitable living 
conditions, and are likely move to single family homes in the years before 
birth. We found significant anticipation effects, for both education levels. 
Presence and timing of children were mostly insignificant. 
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Gendered dynamics in the transition to parenthood: Couples’ 
construction of their division of paid and unpaid work 
 
Stephanie Wiesmann, Hennie Boeije, Anneke van Doorne-Huiskes  
en Laura den Dulk 
Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Sociologie/ICS 
s.wiesmann@uu.nl 

 
This study describes how couples’ division of paid work changes from 
before to after the birth of their first child. It investigates what kind of 
processes within the couple can explain these changes. We analysed 
qualitative longitudinal panel data of 30 couples (NKPS minipanel), existing 
of individual and couple interviews, before and after the birth of their first 
child. Analyses revealed three different groups of couples. First, some 
couples before the birth planned to divide work in a gendered way and then 
did so. Second, couples before the birth wanted to share work equally, but 
after the birth experienced obstacles, which led them to adapt a skewed 
division of work. Obstacles were the time squeeze in the combination of 
paid work and childcare, and a ‘gendered kick-off’. The gendered kick-off 
refers to the gendered routines and caring skills that new parents 
developed during maternity leave. The third type of couples dealt with 
these obstacles differently and managed to continue sharing their work 
equally; both spouses reduced paid work, and childcare was partly 
outsourced. Obstacles were overcome when both spouses invested in 
learning to care for the child. This study identified the difficulties couples 
face when trying to equally share work after the birth of their first child, and 
discovered strategies couples use to overcome these difficulties. 



Sessie 2C: Werk en familie 

Nederlandse Demografiedag 2007 45

 
Mams, kun je oppassen? Arbeidsmarkt- posities van moeders en hun 
dochters rond de geboorte van kleinkinderen 
 
Ruben van Gaalen en Anne van Putten  
Centraal Bureau voor de Statistiek 
igan@cbs.nl 

 
Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld rond hun 29ste het eerste kind; 
hoogopgeleide vrouwen nog later. Uit analyses met het Sociaal Statistisch 
Bestand (SSB; Das, 2006) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) blijkt dat 85% van de (autochtone) vrouwen in het eerste jaar na de 
geboorte van het eerste kind weer aan de slag gaat; vaak in deeltijd. Hun 
moeders spelen een belangrijke rol in dit proces. Uit gegevens van de 
Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) blijkt dat ruim de helft van de 
grootmoeders op kleinkinderen past. De netto arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen tussen de 50-64 jaar is echter aanzienlijk gestegen van 30% in 
1996 naar 45% in 2005. Werkende moeders kunnen een voorbeeldfunctie 
vervullen voor hun dochters maar ze zijn tegelijkertijd minder goed in staat 
om hun kleinkinderen op te vangen. Het is de vraag of de aanwezigheid 
van een werkende of juist van een niet-werkende moeder de terugkeer 
naar de arbeidsmarkt van onlangs bevallen vrouwen! 
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The optimal weight is overweight 
 
Mieke Reuser, Luc Bonneux en Frans Willekens 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
reuser@nidi.nl 

 
The evidence of the health consequences of overweight and obesity is 
conflicting. Recent studies do not show a significant hazard of mortality 
caused by obesity but do show an increased hazard by “normal weight” 
(BMI 18.5-24.9). Sharp declines in cardiovascular mortality blunted the 
hazards and optimized the advantages of obesity.  
We use the US Health and Retirement Survey (HRS) to compare the 
impact of obesity to smoking, alcohol use and lower education at middle 
and old age. We estimate annual transition rates to death by age from 1992 
to 2002, and calculate the expected life expectancy of an average life table 
cohort at age 55 and the loss of life caused by risky or healthy behaviours.  
 
Preliminary results show that average life expectancy at age 55 is 24.9 
(95% CL 24.3;25.4) (men) and 29.2 years  (28.6;29.8) (women). If 
everybody would be overweight or mildly obese, the population life 
expectancy would be respectively (men) 25.7 and 25.3 years and (women) 
30.2 and 29.0 years. Smokers would live 21.0 (men) and 23.6 (women) 
years, lowly educated people would live 23.8 and 27.8 years. There is no 
evidence that overweight or even mild obesity decrease life expectancy. 
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The impact of AIDS mortality on the life expectancy of the population 
in Amsterdam, 1970-2003 
 
Daan Uitenbroek en Colette Smit 
GGD Amsterdam 
daanuitenbroek@ggd.amsterdam.nl 

 
The objective of this presentation is to study the long-term effect of AIDS 
mortality on the life expectancy in the city of Amsterdam. A life table 
analysis including competing risk analysis is done. From the analysis it 
appeares that the number of AIDS deaths in Amsterdam reached a peak in 
1993 for males and in 1995 for females. For males the peak in lost life 
expectancy is in the period 1992-1996 with 0,873 years lost, for females 
the peak is in 1994 with 0,093 years lost. It is clear that AIDS had a strong 
influence on the estimation of the life expectancy for males living in 
Amsterdam. The influence on the life expectancy for females was small. It 
is suggested to continue monitoring the effect of the HIV/AIDS given that 
various factors in relation to the epidemic remain uncertain. 
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Is the nature of chronic diseases changing over time? A study among 
55-64-year-olds in the Netherlands in 1993 and 2003 
 
Dorly Deeg 
VU Medisch Centrum, EMGO-Instituut 
djh.deeg@vumc.nl 

 
 
Despite continuing declines in mortality in Western countries, the 
prevalence of chronic diseases has been shown to increase. This study 
addresses the question if the fatality and the association with disability of 
chronic diseases is changing.  
Based on the nationally representative 1992-93 and 2002-03 cohorts of the 
Longitudinal Aging Study Amsterdam (ages 55-64 years, n=1968), a rise in 
the prevalence of several chronic conditions was demonstrated, in 
particular diabetes, arthritis, lung diseases (COPD) and depressive 
symptoms. The prevalence of other observed conditions (heart diseases, 
peripheral artery disease (PAD), stroke and cancer) did not show 
significant changes. Mortality over three years declined by a factor 0.63, 
from 3.8% to 2.5%. At the same time, self-reported disability was observed 
to increase, from 18% to 29%.  
Most conditions, with the exception of PAD and arthritis, were associated 
with 3-year mortality. No change in fatality was seen over time, perhaps 
due to the low mortality rate in this age group. All chronic conditions were 
associated with disability, except cancer. Over time, three conditions 
showed stronger associations with disability: PAD, cancer, and depressive 
symptoms. No condition showed weaker associations with disability. 
 
It can be concluded that better disease management seems necessary. 
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Sterfgevallenonderzoek 2005 
 
Kees Prins en Ingeborg Deerenberg 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
kpns@cbs.nl 

 
Het sterfgevallenonderzoek geeft inzicht in de medische besluitvorming 
rond het levenseinde. Het onderzoek maakt deel uit van de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek (euthanasie) en hulp bij zelfdoding, dat in 
2005-2007 in opdracht van het Ministerie van VWS onder primaire 
verantwoordelijkheid van VU Medisch Centrum en Erasmus MC in 
samenwerking met het CBS is uitgevoerd. Het onderzoek betreft een 
steekproef ter grootte van 7 duizend uit alle sterfgevallen die zich in de 
maanden augustus tot en met november 2005 hebben voorgedaan. Aan de 
behandelend arts resp. de arts die de doodsoorzaakverklaring heeft 
ondertekend, is een vragenlijst voorgelegd. 
Het begrip 'medische besluitvorming' wordt ruim geïnterpreteerd. Ook het 
afzien van of staken van medisch handelen wordt als een medische 
beslissing gezien. In Nederland krijgt bijna de helft van de mensen met 
enige vorm van medische besluitvorming rond het levenseinde te maken. 
De presentatie heeft een sociaal-wetenschappelijke invalshoek, waarbij zal 
worden ingegaan op de voornaamste uitkomsten, waar mogelijk 
verbijzonderd naar achtergrondvariabelen zoals leeftijd, regio en inkomen. 
Ook zal, onder de nodige veronderstellingen, het effect van medische 
besluitvorming rond het levenseinde op de levensverwachting worden 
becijferd. 
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Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht: een synthese van 
bevindingen uit evaluatieonderzoeken 
 
Isik Kulu Glasgow, Frans Leeuw en Rob Bijl 
WODC- Ministerie van Justitie 
i.kulu@minjus.nl 

 
Inleiding: 
Ondanks de hoeveelheid informatie over de positie van allochtonen in de 
samenleving, is er nog relatief weinig bekend over welke maatregelen van 
de rijksoverheid daadwerkelijk bijdragen aan de integratie van allochtonen. 
De Algemene Rekenkamer en de Tijdelijke Commissie Onderzoek 
Integratiebeleid stelden op hun beurt vast dat het integratiebeleid van de 
rijksoverheid weinig onderbouwd was. De werking van de maatregelen was 
weinig geëvalueerd en de kwaliteit van bestaande evaluaties was 
gebrekkig. Deze synthese van recent uitgevoerde evaluatieonderzoeken 
gaat na wat er sinds die tijd veranderd is. Onderzochte terreinen zijn: 
arbeidsparticipatie, onderwijs, zorggebruik, inburgering/naturalisatie, bevor-
deren van sociaal-culturele integratie via media en het voorkomen van 
criminaliteit.  
 
Onderzoeksvragen: 
1. Wat is de kwaliteit van evaluatieonderzoeken die in opdracht van of 

met financiering door de rijksoverheid in de recente jaren uitgevoerd 
zijn op het gebied van de integratie van allochtonen? 

2. Wat zeggen deze onderzoeken over de veronderstellingen van de 
beleidsmakers die ten grondslag liggen aan de beleidsinterventies?  

3a. Gelden de veronderstellingen achter de beleidsinstrumenten in de 
werkelijkheid?  

3b. Zijn de ingezette beleidsinstrumenten effectief?  
 
Methode 
Bij het beantwoorden van vraag 1 is gebruik gemaakt van internationale- 
methodologische standaarden. Bij het beantwoorden van overige 
onderzoeksvragen is aangesloten bij het ‘Context-Mechanisms-Outcomes’ 
model.  
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Migranten en werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten 
 
André Corpeleijn 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
acrn@cbs.nl 

 
Meer en meer werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, 
vooral Polen, werken in Nederland. Sommige van deze werknemers wonen 
in Nederland, andere staan geregistreerd als wonend in het buitenland en 
vinden hier tijdelijk onderdak. Beide groepen zijn sterk gegroeid sinds 
2000.  
 
Begin 2007 woonden in Nederland 43.000 personen van 15 tot 65 jaar die 
zijn geboren in één van de acht Oost-Europese lidstaten die in 2004 zijn 
toegetreden. De arbeidsparticipatie van deze bevolkingsgroep is laag, 
ongeveer de helft heeft betaald werk. Wat dit betreft lijken deze migranten 
op de niet-westerse allochtonen van de eerste generatie.  
Daarnaast zijn er de tijdelijke werknemers die niet in Nederland wonen. De 
toename van deze groep houdt verband met ontwikkelingen in de 
tuinbouw, en met de internationale arbeidsbemiddeling van uitzend-
bureaus. In 2004 ging het om ongeveer 70 000 werknemers, die een deel 
van het jaar werkzaam waren. Sindsdien is deze tijdelijke arbeid verder 
toegenomen, onder andere door versoepeling van het toelatingsbeleid en 
door de gunstige conjunctuur. 
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Immigrant Self-Employment: The Role of Origin and Destination 
Human and Social Capital 
 
Agnieszka Kanas, Frank van Tubergen en Tanja van der Lippe 
Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Sociologie 
a.m.kanas@uu.nl 

 
Although it has been hypothesized in the literature that human capital 
acquired in the host country and connections to natives are important for 
the economic performance of immigrants, few studies have examined 
these relations empirically. This study simultaneously examines the impact 
of human and social capital on self-employment, using large-scale data on 
immigrants in the Netherlands. It appears that both origin- and host-country 
specific human decreases the likelihood of self-employment as compared 
to salary employment. We also find that immigrants who have contacts with 
natives are more likely to be self-employed than salary employed.  
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Social Mobility and Migration in Europe: The effects of parental 
occupational status and education on education and occupational 
attainment of the migrants and non-migrants in Europe 
 
Harry Ganzeboom en Ayse Güveli 
Vrije Universiteit Amsterdam, Department Social research methodology 
hbg.ganzeboom@fsw.vu.nl 

 
In this paper we study how the occupational status attainment process 
works for migrants and non migrants in Europe. In particular we test 
whether migrants have occupations that are less associated with parental 
background than non-migrants. We do this using the cumulative dataset of 
the European Social Survey (ESS) held in 2002 and 2004. The ESS covers 
20 European countries and contains the variables of the status attainment 
model. This dataset also contains information about country of birth so that 
we can distinguish between migrants and non-migrants. We construct a 
scale that allows us to distinguish between first and second generation 
migrants, and age and nature of migration 
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Kin marriage in the Netherlands: Trends and determinants in the 
nineteenth century 
 
Hilde Bras, Frans van Poppel en Kees Mandemakers 
haj.bras@fsw.vu.nl 

 
 
Although kin marriage has become almost obsolete in western populations 
today, it was no rare occurrence in the past. It has been shown that rates of 
kin marriage started to rise as from the beginning of the nineteenth century 
in order to reach a high point between 1880 and 1920, followed by a sharp 
decrease to some point in the 1950s or 1960s when such marriages had 
become almost non-existent. Two explanations for the increased choice for 
relatives as spouses have been put forward, centering on alliance building 
and class formation as a result of economic transformation on the one 
hand, and on the need to ensure enculturation on the other hand. Based on 
more than five hundred thousand marriage certificates our study confirms 
the trend of rise and fall in rates of kin marriage for the Netherlands during 
the long nineteenth century. Among farmers, all sorts of blood and a final 
kin marriages were commonly practiced and they mainly served to 
consolidate property and to safeguard economic and in some regions also 
political power. In the highest social classes consanguineous marriages 
were prevalent as well. Generating financial capital for family enterprises 
and political nepotism are just one side of the story. Cousin marriage was 
also a means to ensure enculturation within a developing class culture. An 
increased choice for consanguineous marriage as a strategy for the 
transmission of cult ural values also played a role for adherents of 
Reformed denominations who found themselves situated in a flux of 
increasing fragmentation within the Reformed Church and a process of 
vertical segregation and pillarization in Dutch society as a whole. 
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Yes I do, but....marriage as a rational arrangement or an emotional 
bond 
 
Ruben van Gaalen en Helga de Valk 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
igan@cbs.nl 

 
In the age of rising divorce rates, one would expect that partners 
increasingly organize marriage like a rational arrangement to control for 
their individuality. We investigate the conditions under which spouses have 
a marriage contract and women use their husbands’ family name. Data 
from the first wave of the Netherlands Kinship Panel Study (NKPS 2002) 
including 4,200 couples who are currently in a married union are used. 
Results show that only a minority of all marriage partners do have a 
marriage contract and about half of all married women use the husband’s 
family name. Both ways of control do, however, increase over marriage 
cohorts. Practical considerations are positively related to having a marriage 
contract but not to using the husband’s family name. Furthermore, value 
orientation is associated with both aspects of control. Marriage thus seems 
to continue to fulfill an emotional role related to traditions rather than being 
a living arrangement based on rational choices by partners. 
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The Family Ties of Unmarried Cohabiting Persons 
 
Martijn Hogerbrugge en Pearl Dykstra 
Universiteit Utrecht 
m.j.a.hogerbrugge@uu.nl 

 
Using a nationally representative survey of unmarried cohabiting and 
married persons in the Netherlands (N = 4,559), we analyze whether there 
is a difference between unmarried cohabiting and married persons with 
regard to the frequency of contact with both the own family, as well as the 
parents of the partner. Subsequently, multiple hypotheses are tested to 
explain this difference between unmarried cohabiting and married persons. 
Clustered regression analyses show us that, as expected, unmarried 
cohabiting persons have less contact with family members. Furthermore, 
full support was found for the selection/composition perspective which 
attributes the differences in contact with family to the background 
characteristics of the persons that are in each type of relation. Partial 
support was found for the uncertainty perspective which attributes the 
difference in contact with the parents of the partner to the greater 
uncertainty regarding the endurance of unmarried cohabiting relationships.   
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Stiefgezinnen in Nederland 

 
Liesbeth Steenhof en Arie de Graaf 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
lsnf@cbs.nl 

 
Analyse 
In dit onderzoek wordt op basis van registerinformatie een schatting 
gepresenteerd van het aantal stiefgezinnen in Nederland en de trend hierin 
in de afgelopen jaren. Niet eerder is er op basis van registerdata een 
schatting gemaakt van het aantal stiefgezinnen in Nederland. Onderscheid 
wordt gemaakt naar de verschillende vormen van stiefgezinnen. Daarnaast 
wordt op basis van enquêtedata informatie toegevoegd van kinderen die 
thuis een echtscheiding van de ouders hebben meegemaakt en waarvan 
de ouder waar het kind is blijven wonen, hertrouwd is of opnieuw is gaan 
samenwonen. Er wordt ingegaan op het contact met de stiefouder, of er 
stiefbroers en stiefzussen in het ouderlijke huis kwamen wonen en hoe 
men de situatie met de stiefouder heeft ervaren. 
 
Data 
In de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn 
demografische gegevens van de ruim 16 miljoen inwoners van Nederland 
opgenomen. De schatting van het aantal stiefgezinnen is gebaseerd op de 
adresbewoning zoals die in de GBA geregistreerd staat. Bij adressen 
waarop paren met kinderen wonen, is per kind nagegaan of beide 
(juridische) ouders op hetzelfde adres als het kind wonen. Als dit niet bij 
alle kinderen in het gezin het geval is, is het gezin getypeerd als stiefgezin. 
Op basis van het Onderzoek Gezinsvorming 2003 is aanvullende informa-
tie over stiefgezinnen verkregen. 
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Priesters en parochianen over gezinsplanning: beeld en werkelijkheid 
 
Angelo Somers, Nelette Verbruggen en Frans van Poppel 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
angelo.somers@planet.nl 

 
‘Katholiek’ wordt in menige beschrijving van de demografische 
geschiedenis van Nederland als vanzelfsprekend geassocieerd met 
‘kinderrijk’. Ook in recente publicaties wordt nog nauwelijks genuanceerd 
verwezen naar het feitelijke verloop van de huwelijksvruchtbaarheid onder 
Nederlandse katholieken in de loop der twintigste eeuw. Op basis van 
vergelijkend onderzoek naar de invloed van ‘het katholiek zijn’ op kindertal 
en huwelijksseksualiteit onder zowel –inmiddels oude- priesters als hun 
toenmalig parochianen wordt  het beeld van de vroegere kinderzegen 
onder katholieken genuanceerd. Belicht wordt hoe de, vaak als louter 
dwingend veronderstelde, invloed van de katholieke kerk op het kindertal 
en de huwelijksseksualiteit van gelovigen door deze beide groepen feitelijk 
is ervaren. Het onderzoek beslaat de ervaringen van priesters en gelovigen 
in de periode tussen 1940 en 1970 en bestrijkt drie verschillende bis-
dommen.  
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Oorzaken en achtergronden van uitstel van ouderschap in Vlaanderen 
 
David De Wachter 
Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Interface Demography 
david.de.wachter@vub.ac.be 

 
De voorbije decennia is de periode vruchtbaarheid in de meeste Europese 
landen op gevoelige wijze gedaald. Deze ontwikkeling kan in belangrijke 
mate worden verklaard door het uitstel van het ouderschap. Verschillende 
oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Zo spelen niet alleen een verhoogd 
opleidingsniveau en een gestegen vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie een 
rol, maar moeten ook verschuivingen in waardeoriëntaties en toegenomen 
economische onzekerheden in rekening worden gebracht. De laatste jaren 
zijn we echter getuige geweest van een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo 
blijken totale vruchtbaarheidscijfers niet langer op negatieve wijze te 
correleren met het percentage tewerkgestelde vrouwen. Verder is de 
correlatie tussen het aandeel gehuwden en totale vruchtbaarheidscijfers 
sinds kort negatief. Het is echter de vraag in hoeverre deze verbanden op 
geaggregeerd niveau zich ook voordoen op individueel niveau. In deze 
bijdrage gaan we dieper in op deze kwestie waarbij een overzicht wordt 
gegeven van de huidige stand van zaken in de literatuur rond het uitstel 
van het ouderschap. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar verklarings-
gronden gericht op de problematiek van economische onzekerheid. De 
hierbij verkregen inzichten zullen worden getoetst aan de hand van een 
analyse voor Vlaanderen voor de periode 2002-2006. 
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Influences of the family of origin on fertility behaviour 
 
Arieke Rijken en Aart Liefbroer 
Universiteit Utrecht, Afdeling Algemene Sociale Wetenschappen 
a.j.rijken@uu.nl 

 
This study examines the influences of the family of origin on people’s age 
at first birth and final number of children. The positive relationship between 
parents’ family size and their children’s family sizes is well documented. 
Less is known about intergenerational transmission of fertility timing; 
previous research is largely limited to transmission of early childbearing 
from mothers to daughters. Moreover, we start from a broad socialization  
perspective by not only focusing on direct intergenerational transmission of 
fertility behaviour, but also taking into account the role played by family life 
experiences during youth, and the social status of the family of origin. 
Hazard analyses and Poisson regression analyses are performed using 
data from the 2003 wave of the Netherlands Kinship Panel Study. Besides 
to a positive relation between parents’ and children’s fertility patterns, we 
find that people who had positive family experiences during youth, i.e. 
people whose parents hardly had conflicts and people who had many 
contacts with relatives, have their first child at a younger age and have 
more children. The socioeconomic and cultural status of the parental family 
also affects fertility; these effects are only partly mediated by the child’s 
own social status. 
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The influence of grandparents’ proximity and childcare availability on 
second and third births 
 
Francesca Michielin en Clara Mulder 
Universiteit van Amsterdam 
f.michielin@uva.nl 

 
Over the past twenty years, the number of women in paid work has grown 
spectacularly in many European countries. This increase in women’s labor 
force participation enhances the need for external options of childcare for 
couples. Apart from solving daily care issues, the availability of childcare 
services might also have an effect on fertility. If parents succeed in 
organizing their own and their children’s lives, combining work and family 
activities, they might be encouraged to have an additional child, whereas 
they might hesitate having more children if they have difficulties organizing 
childcare.  
The research questions we would therefore like to address in the paper are 
the following: To what extent is the availability of childcare options (both 
formal and informal) associated with a greater likelihood of having an 
additional child within a few years after the previous child? If this is the 
case, is it the combination of options or the availability of one particular 
alternative that has the greater impact; if the proximity of grandparents is 
important, is there a difference in importance between proximity of the 
mother’s parents and that of the father’s? Using register data on the 
Netherlands in the period 1999-2003 and event history techniques we 
describe how the birth of a second or third child is affected by the 
availability of formal childcare and the presence of grandparents in 
geographical proximity. 
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Persistente gendervoorkeuren van ouders in Europa? 
Een 26-landen vergelijking 
 
Melinda Mills en Katia Begall 
Afdeling Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen 
m.c.mills@rug.nl  

 
Het doel van dit artikel is te onderzoeken of er een 'gender-mix' voorkeur 
bestaat (d.w.z. een jongen en een meisje) onder Europese ouderparen. Na 
een verkenning van theorieën over het waarom van gender-mix voorkeuren 
in westerse landen, presenteert het artikel vervolgens een serie analyses 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de 'European Social Survey'. Het 
eerste, logistische model kijkt naar de intenties voor het krijgen van een 
derde kind, en baseert zich op de sekse van de eerste twee kinderen, 
ondertussen controlerend voor enkele belangrijke factoren. Vervolgens 
onderzoekt een Cox-model het werkelijke gedrag in de transitie naar derde 
geboorten. De resultaten laten een persistente gendervoorkeur zien voor 
ten minste een jongen en een meisje, maar met tevens enige variatie 
tussen landen en tussen vaders en moeders. Zuidelijke landen, en vooral 
vaders, hebben een significant hogere intentie voor het krijgen van een 
derde kind indien het gezin al twee meisjes telt. Scandinavische landen 
vertonen daarentegen een omgekeerd effect van hogere intenties indien 
het gezin al uit twee jongens bestaat. Een en ander wordt empirisch in 
verband gebracht met algemene gender-gelijkheidsmaatstaven in elk land. 
Een afsluitende multilevel analyse gaat een stap verder dan voorgaande 
studies. Het toont aan dat de variatie binnen landen groter is dan de 
verschillen tussen landen. 
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Oplopende zorglasten in vergrijzend Europa 
 
Gijs Beets, Peter Ekamper, Leo van Wissen, Joëlle Gaymu, Patrick Festy en Michel 
Poulain  
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
beets@nidi.nl 

 
De Europese bevolking vergrijst in de komende jaren met een aanzienlijke 
factor maar dat betekent nog niet dat de zorgbehoefte met een zelfde 
factor zal stijgen. De ‘grijze Europeaan’ van vandaag is immers niet die van 
morgen, want zijn omstandigheden en karakteristieken zullen aanzienlijk 
veranderen en wel in ‘gunstige’ zin: de oudere van morgen heeft vaker een 
partner en/of kind die een helpende hand kan bieden, heeft een hogere 
opleiding en inkomen, en is gezonder. Deze ontwikkelingen tezamen 
maken dat de toekomstige zorgbehoefte minder snel stijgt dan het absolute 
aantal ouderen toeneemt. Dat blijkt uit de FELICIE studie, een 
samenwerkingsverband van negen voornamelijk demografische instituten 
in even zovele lidstaten van de Europese Unie. De EU verleende subsidie 
(in het 5e kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek). 
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Laag opgeleide ouderen steeds ongezonder? Een cohortvergelijking 
van sociaal-economische gezondheidsverschillen onder ouderen in 
de leeftijd van 55-64 jaar  
 
Emiel Hoogendijk 
Vrije Universiteit Amsterdam 
emiel.hoogendijk@student.vu.nl 

 
Over trends in sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) onder 
ouderen is nog weinig bekend. In dit onderzoek is een vergelijking 
uitgevoerd voor SEGV, en de verklaring ervan, onder twee cohorten 
ouderen. De gegevens zijn afkomstig van 986 ouderen in de leeftijd van 
55-64 jaar in 1992/1993 en 996 ouderen uit dezelfde leeftijdsgroep in 
2002/2003, die deelnemen aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam. 
Logistische regressieanalyses laten zien dat ouderen met een laag 
opleidingsniveau een grotere kans hebben op 1 of meer functionele 
beperkingen dan ouderen met een hoog opleidingsniveau. Voor beide 
cohorten dragen leefstijl en psychosociale factoren bij aan de verklaring 
van SEGV, maar in 2002/2003 blijft een groot gedeelte van de verschillen 
onverklaard. 
Analyses met gepoolde data laten zien dat er een significant interactie-
effect bestaat tussen opleidingsniveau en cohort. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat sociaal-economische verschillen in functionele beperkingen 
groter zijn binnen het jongste cohort. De nieuwe generatie ouderen bevat 
minder laag opgeleiden, maar deze groep scoort wel een stuk slechter op 
gezondheid en gezondheidsgerelateerde factoren (zoals leefstijl). 
Toekomstig onderzoek zou gericht moeten zijn op de verklaring van SEGV 
onder de nieuwe generatie ouderen. Ook moet bekeken worden of 
dezelfde resultaten worden gevonden, wanneer gebruik wordt gemaakt van 
andere SES-indicatoren.  
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Regionale en lokale verschillen in prevalentie dementie 
 
Rom Perenboom en Taeke van Beekum 
TNO Kwaliteit van Leven 
rom.perenboom@tno.nl 

 
Dat vergrijzing consequenties heeft voor de gezondheidszorg is bekend. 
Veel aandoeningen en beperkingen zijn leeftijdsgerelateerd en met de 
veroudering zal ook het aantal personen met chronische aandoeningen en 
beperkingen sterk toenemen. Voor beleid en planning van zorg over de wat 
langere termijn is inzicht in de ontwikkelingen van de daaraan gerelateerde 
vraag van groot belang. Voor een groot deel van de zorg voor chronisch 
zieken (waaronder dementie) zijn lokale of regionale overheden en 
instellingen verantwoordelijk. Voor zover zij zich voor hun beleid laten 
leiden door prognoses over toekomstige vraagontwikkeling, gaan zij veelal 
af op landelijke gegevens en ontwikkelingen. De regionale en lokale 
ontwikkelingen kunnen echter sterk afwijken van landelijke trends. 
Dementie is een van de aandoeningen waarvan nu al berekend kan 
worden dat de toename over de aankomende 25 jaar enorm zal zijn. 
Aangezien er vooralsnog geen preventie of behandelmogelijkheden voor 
dementie zijn, zal zorg de enige optie zijn. In het kader van het Landelijk 
Dementie Programma (LDP) van Vilans (het voormalige NIZW-zorg) en 
VWS heeft TNO Kwaliteit van Leven voor diverse regio’s (bestaande uit 
één of meer samenwerkende gemeenten) prognoses gemaakt van de 
ontwikkeling van dementie tussen 2005 en 2030, waarbij gebruik is 
gemaakt van de bevolkingsprognoses uit het PRIMOS bestand (2006), 
gecombineerd met gecorrigeerde gegevens over de prevalentie van 
dementie uit het ERHO onderzoek van de Erasmus universiteit. Uit de 
prognoses blijkt dat er grote verschillen zijn in de ontwikkeling van 
dementie. Sommige regio’s blijven beduidend achter bij de landelijke trends 
(bijvoorbeeld de grotere studenten steden), andere regio’s liggen al ruim 
boven het landelijke gemiddelde en blijven daarboven. In de presentatie zal 
nader ingegaan worden landelijke trends (gebaseerd op de CBS prognose 
2007) en trends voor enkele kenmerkende regio’s. 
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Bevolkingsdaling, gevolgen en reacties 
 
Wim Derks 
Universiteit Maastricht 
w.derks@beoz.unimaas.nl 

 
Hoewel de groei van het aantal inwoners van Nederland zeer gering is 
geworden (0,1% per jaar) zal bevolkingsdaling naar verwachting pas rond 
2035 actueel worden. Regionaal is structurele bevolkingsdaling inmiddels 
wel actueel, zoals sinds 2002 voor de provincie Limburg. De daling van de 
potentiële beroepsbevolking (bevolking van 15-64 jaar) begint voor 
Nederland overigens al op korte termijn namelijk in 2008. 
Daling van de (potentiële beroeps)bevolkingsdaling heeft op diverse 
terreinen gevolgen, zoals arbeidsmarkt, behoefte aan ruimte voor bedrijven 
en regionale behoefte aan groei van de woningvoorraad. 
Regionale en lokale bestuurders komen in een rouwproces bij het afscheid 
nemen van het groeidenken: ontkennen, verzet, acceptatie, actief 
oppakken. In Nederland was 2006 het jaar van het begin van de aandacht 
voor structurele bevolkingsdaling. 
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