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Samenvatting  

In dit rapport worden biomerker data en vragenlijstgegevens van de jongerencampagne in de 4de cyclus 

van de ‘Flemish Environment and Health Study’ (FLEHS IV, 2016-2020) gestratificeerd naar indicatoren 

van sociaal-economische status (SES) en herkomst van de deelnemers. Aan de hand van univariate 

statistische analyses bestuderen we sociale en etnische gradiënten in blootstelling en effecten van 

chemische stoffen (biomerkers data) en in gedrag, percepties en contextvariabelen rond binnenmilieu 

en groene ruimte (vragenlijst data).  

Volgende bevindingen vatten de sociale stratificatie analyse samen. 

1. Voor ongeveer de helft van de chemische stofgroepen vinden we duidelijke associaties met 

indicatoren van SES en/of herkomst. Het gaat om de PAK’s, ftalaten, perfluorverbindingen en 

POP’s. Voor andere stofgroepen, zoals de vlamvertragers, pesticiden, bisfenolen en metalen 

vinden we geen of weinig associaties. Er is met andere woorden diversiteit in type stofgroep 

waarmee betekenisvolle statistische associaties gevonden worden.  

2. Er blijkt daarnaast ook diversiteit in de richting van de gevonden associaties. Een lagere SES of 

buitenlandse herkomst gaat samen met een hogere blootstelling aan PAK’s en ftalaten, maar met 

een lagere blootstelling aan perfluors en POP’s (uitgezonderd β-HCH).  

3. Niet alle indicatoren van SES en herkomst vertonen bovendien dezelfde associaties met bepaalde 

biomerkers. Blootstellingsmerkers voor PAK’s en POP’s zijn vooral geassocieerd met het 

opleidingsniveau. Bij ftalaten speelt het inkomen meer een betekenisvolle rol en bij lindaan is de 

herkomst van de deelnemers de meest bepalende indicator. Dit toont aan dat SES en herkomst 

multidimensionale constructen zijn die niet in 1 parameter of proxy gevat kunnen worden en vaak 

tot andere relaties met blootstelling leiden. 

4. De bevindingen voor de biomerkers liggen geheel in lijn met vorige sociale stratificatie analyses 

bij FLEHS data en met internationale studies, bijvoorbeeld bij de Amerikaanse en Duitse 

biomonitoring.  

5. De gemeten biologische effectmerkers (DNA-schade, cortisol) vertonen geen sociale of etnische 

gradiënten. BMI (body mass index) en bevragingen over infecties en astma tonen wel duidelijke 

sociale verschillen: jongeren met een lagere SES hebben een hoger BMI en melden vaker infecties 

en astma. Dit kan hen meer vatbaar maken voor chemische stoffen.  

6. Heel wat kenmerken van het binnenmilieu die geassocieerd zijn met hogere blootstelling aan 

milieuvervuilende stoffen treffen jongeren met een lagere SES en/of migratieachtergrond 

zwaarder (zoals kachelgebruik, vinylvloeren, passief roken, gebruik geurverspreiders). Omdat 

deze jongeren bovendien vaker in huurwoningen en appartementen wonen, is het 

handelingsperspectief voor deze gezinnen beperkter.  

7. De appreciatie, gebruik van en toegang tot groene ruimte is sociaal-cultureel gestratificeerd: 

jongeren met een lagere SES en een buitenlandse herkomst hechten vooral belang aan het sociale 

aspect van groene ruimte: stadsgroen en parken waar ze kunnen afspreken met vrienden of waar 

kinderen kunnen spelen. Jongeren met een hogere SES en een Belgische herkomst hechten  

daarentegen meer belang aan het natuuraspect: ruimte voor natuur is belangrijk op zich en 

bossen zijn plekken waar ze zeggen tot rust te kunnen komen.  Jongeren met een lagere SES en 

buitenlandse herkomst percipiëren daarnaast ook minder toegankelijk groen in hun buurt en 

hebben minder vaak een tuin of een uitzicht naar buiten vanuit de woning.   
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1. Inleiding  

De vraag die in dit rapport centraal staat is of de gehalten aan verontreinigende chemische stoffen 

gradiënten vertonen naar sociaal-economische status en herkomst en of voornamelijk mensen lager 

op de sociale ladder meer blootgesteld en meer vatbaar zijn voor schadelijke stoffen dan mensen 

hoger op de sociale ladder. Deze vraagstelling kadert in het discours van milieu(on)rechtvaardigheid 

(environmental justice) dat stelt dat milieurisico’s ongelijk verdeeld zijn en onevenredig vaak terecht 

komen bij minder gegoede en gekleurde bevolkingsgroepen. Hoewel van oorsprong Amerikaans, met 

wortels in de Afro-Amerikaanse burgerbewegingen van de jaren 1980, krijgt dit discours de laatste 

jaren ook meer en meer aandacht in Europees beleid en onderzoek (WHO 2019), zij het met meer 

nadruk op sociaaleconomische dan op etnische diversiteit. Zo publiceerde het Europees 

Milieuagentschap in 2018 een omvangrijk rapport waaruit blijkt dat ook in Europa sociaal zwakkere 

bevolkingsgroepen, voornamelijk laagopgeleiden, werklozen en mensen met een laag inkomen, vaker 

wonen en werken in wijken met minder milieukwaliteit, waardoor ze meer blootgesteld zijn aan 

luchtvervuiling, geluidsoverlast en hittestress. Daarnaast zijn deze groepen ook meer kwetsbaar voor 

milieurisico’s omdat ze vaak al een slechtere gezondheid hebben, meer stress ervaren en minder in 

staat zijn de negatieve effecten ervan te vermijden (EEA 2018). 

In dit rapport willen we nagaan of de hypothese van milieuongelijkheid ook geldt voor de inwendige 

blootstelling aan verontreinigende chemische stoffen en voor de percepties en gedragingen rond 

binnenmilieu en groene ruimte van een Vlaamse populatie van jongeren.  

 

2. Data en methode   

Dit rapport gebruikt data van de FLEHS IV referentiecampagne bij 610 Vlaamse jongeren tussen 14 en 

15 jaar om een stratificatie naar sociaal-economische status (SES) en herkomst van de jongeren uit te 

voeren. Het gaat daarbij enerzijds om de biomerkerdata (de gemeten concentraties chemische stoffen 

in bloed en urine, fysische parameters en bevraagde gezondheidsdata). Anderzijds worden ook de 

vragenlijstgegevens rond binnenhuismilieu en ruimtegebruik sociaal gestratificeerd. We selecteerden 

in totaal 7 indicatoren van SES en herkomst (zie Tabel 1). 

Tabel 1: Overzicht indicatoren van SES en herkomst  

CONCEPT INDICATOR CATEGORIEËN 

SOCIAAL-ECONOMISCHE 

STATUS (SES) 

1. Schooltype jongere  ASO, TSO/KSO, BSO 

2. Opleidingsniveau vader 
Primair (lager secundair), secundair (hoger 

secundair), tertiair (hoger onderwijs)  

3. Opleidingsniveau moeder 
Primair (lager secundair), secundair (hoger 

secundair), tertiair (hoger onderwijs) 

4. Equivalent gezinsinkomen 
< 1.250 euro, 1.251-1.600 euro, 1.601-2.000 

euro, > 2.000 euro 

5. Rondkomen inkomen 
Zeer tot eerder moeilijk, eerder makkelijk, 

makkelijk tot zeer makkelijk 

HERKOMST 

6. Geboortenationaliteit (herkomst) Belgisch, EU, niet-EU 

7. Thuistaal  
Nederlands, Nederlands en andere taal, enkel 

andere taal 
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Het rapport beschrijft univariate statistische modellen: per biomerker worden verschillen in 

geometrische gehalten tussen de categorieën van elke indicator van SES/herkomst getoetst op hun 

statistische significantie door middel van een variantieanalyse (ANOVA), zie Tabel 3. Indien de p-waarde 

< 0,05 is wordt gesproken van een statistisch significante associatie. Vervolgens wordt met univariate 

regressie analyse het multiplicatief effect effect van de SES/herkomst variabelen weergegeven t.o.v. 

een referentieklasse (β-waarden). Dit gebeurt enkel voor een selectie van biomerkers. Een β-waarde 

groter dan 1 betekent een verhoging t.o.v. de referentieklasse, een waarde kleiner dan 1 een verlaging 

(een effect gelijk aan 1 wil zeggen dat het geometrisch gemiddelde van de klasse gelijk is aan dit van 

de referentie klasse). Bijv. een multiplicatief effect van 1.25 betekent dat het geometrisch gemiddelde 

van de klasse bekomen wordt als 1.25 keer het geometrisch gemiddelde van de referentie klasse. De 

biomerkers van effect en de vragenlijstgegevens worden door middel van een chi-kwadraat test 

bekeken in relatie tot de indicatoren van SES/herkomst.  

 

3. Resultaten 

3.1 Beschrijving onderzoeksgroep naar SES en herkomst 

Tabel 2 toont de verdeling van de steekproef van 610 jongeren naar de verschillende indicatoren van 

sociaal-economische status (SES) en herkomst. 

Tabel 2: Steekproef jongeren FLEHS IV naar indicatoren SES en herkomst  

  % N  

TOTAAL 610 

Schooltype jongere ASO 54,3 331 
 

TSO 31,3 191 
 

BSO 14,4 88 

Opleiding vader Primair   12,0 69 
 

Secundair 41,3 237 
 

Tertiair  46,7 268 

Opleiding moeder Primair  7,9 47 
 

Secundair 32,6 194 
 

Tertiair  59,6 355 

Equivalent inkomen 0-1250 Euro 22,1 116 
 

1251- 1600 Euro 20,2 106 
 

1601- 2000 Euro 20,5 108 
 

> 2000 Euro 37,3 196 

Rondkomen  zeer tot eerder moeilijk 25,3 152 

 eerder gemakkelijk 32,5 195 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 42,2 253 

Herkomst  Belgisch 86,0 524 
 

EU 6,4 39 
 

niet-EU 7,6 46 

Thuistaal  Nederlands  89,1 541 

 Nederlands en andere taal 8,6 52 

 Geen Nederlands 2,3 14 
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3.2 Associaties met biomerkers van blootstelling  

In deze paragraaf bekijken we de associaties tussen de indicatoren van SES/herkomst en de biomerkers 

van blootstelling. In Tabel 3 geven we eerst een overzicht van de significante associaties (p<0.05) voor 

elke biomerker en elke SES/herkomst indicator. Vervolgens zoomen we in op de 4 meest opvallende 

resultaten.  

Tabel 3: Overzicht significante associaties biomerkers van blootstelling en SES/herkomst variabelen (p-waarden) 

BIOMERKERS VAN 

BLOOTSTELLING (2016-2020) 

Sociaal-economische status (SES) 
HERKOMST  

OPLEIDING  INKOMEN  

School-

type 

Opl.  

vader 

Opl. 

moeder 
EQ ink. 

Rond-

komen 

Herk. 

nat. 

Thuis-

taal 

PAK’s en benzeen               

1-hydroxypreen 0.017 0.014 0.026 0.000 0.034   

2-naphthol 0.000 0.003 0.006  0.003   

2-hydroxyphenanthrene 0.013 0.021 0.002 0.000 0.000   

som 2- en 3-hydroxyfluorene 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001   

Som phenanthrene metab.  0.036  0.001 0.047   

t,t-muconzuur  0.015 0.002 0.024  0.001 0.000 

Ftalaten                 

mono-ethyl ftalaat (MEP) 0.004 0.002 0.014 0.001   0.002 0.021 

MONO-N-BUTYL FTALAAT (MNBP)       0.006     0.050 

mono-isobutyl ftalaat (MiBP)   0.036   0.000 0.038     

mono-benzyl ftalaat (MBzP)               

Som 4 DEHP-metabolieten       0.012       

Som DINCH-metabolieten               

Som DINP-metabolieten               

Som DIDP-metabolieten               

Perfluorverbindingen                

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)   0.002 0.014 0.003 0.000 0.001 0.001 

perfluoroctaanzuur (PFOA)   0.017   0.035 0.007 0.000 0.043 

perfluornonaanzuur (PFNA) 0.010 0.000 0.007 0.002 0.001     

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)               

Persistente Organische Polluenten               

Β-HCH           0.000 0.000 

HCB 0.000 0.000 0.015         

SOMPCB 0.000 0.000 0.000 0.007 0.001     

Oxychlordaan 0.000 0.000 0.000 0.027 0.009     

DDE 0.025 0.008   0.005       

Trans-nonachloor 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000     

Metalen en spoorelementen 

       

Toxisch relevant arseen (TRA) 0.001 
      

Cadmium in bloed 0.005 
 

0.023 
  

0.035 
 

Cadmium in urine 0.005 
    

0.025 
 

Thallium in bloed 
      

0.005 
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BIOMERKERS VAN 

BLOOTSTELLING 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS (SES) 
HERKOMST 

OPLEIDING INKOMEN 

School-

type 

Opl.  

vader 

Opl. 

moeder 
EQ ink. 

Rond-

komen 

Herk. 

nat. 

Thuis-

taal 

Thallium in urine 
     

0.044 
 

Lood  
       

Koper 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.041 
 

Mangaan 
       

Zink 
  

0.013 
    

Jodium 
       

Fosfaat Vlamvertragers               

2-butoxyethyl fosfaat    0.024     0.025 0.019   

1-chloro-2-propyl fosfaat               

1,3-dichloro-2-propyl fosfaat     0.035         

Diphenyl fosfaat    0.023       0.048   

Som EHDPHP-metabolieten               

Bestrijdingsmiddelen                

DIP_SG_IMP               

TCPY_SG_IMP               

PBA_SG_IMP               

Bisfenolen               

Bisfenol A               

Bisfenol F   0.011 0.043     0.037   

Bisfenol S               

 

Bij de polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zien we opvallend veel associaties met SES 

(opleiding en inkomen), maar niet met herkomst. Bij benzeen zijn er minder associaties met SES maar 

wel met herkomst. De ftalaten tonen associaties met SES en herkomst indicatoren voor de goed 

gekende metabolieten (MEP, MNBP, MIBP en MBZP), maar niet voor de metabolieten van nieuwere 

plastic weekmakers (DINCH, DINP, DIDP). Equivalent inkomen is het meest consistent geassocieerd 

met blootstelling aan ftalaten.  

Bij de perfluorverbindingen zien we associaties met SES en herkomst indicatoren voor PFOS, PFOA en 

PFNA, maar niet voor PFHxS. Inkomen vertoont hier opnieuw de meest consistente associaties. PFOS 

is significant geassocieerd met 6 van de 7 indicatoren van SES/herkomst. Bij de persistente organische 

polluenten (POP’s) merken we duidelijke associaties met herkomst van de deelnemers voor 

blootstelling aan β-HCH (bijproduct van lindaan). Voor de overige POP’s zien we vooral verbanden met 

SES. De indicatoren voor opleiding tonen hier de meest aantal significante associaties. De metalen en 

spoorelementen vertonen enkele verbanden met schooltype (TRA (toxisch relevant arseen) en 

cadmium) en herkomst (cadmium en thallium). Koper is (net als PFOS) geassocieerd met 6 van de 7 

indicatoren van SES/herkomst. Bij fosfaat vlamvertragers, bestrijdingsmiddelen en bisfenolen zien we 

tot slot bijna geen associaties met SES of herkomst.  

Kijken we vanuit de SES/herkomst indicatoren, dan zien we de meeste associaties met blootstelling 

voor opleiding van de ouders, gevolgd door equivalent gezinsinkomen. Het minste associaties zien we 

voor de indicator thuistaal.  
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Aan de hand van univariate regressiemodellen gaan we verder in op de richting en de sterkte van de 

gevonden associaties. We focussen hierbij op vier chemische groepen waarbij we het vaakst 

associaties terug vinden: PAK’s, Ftalaten, Perfluors en POPs. De beschrijving van de resultaten is 

telkens op dezelfde manier opgebouwd: eerst een korte omschrijving van de chemische stofgroep 

(overgenomen uit het referentierapport FLEHS IV), vervolgens een samenvatting van de verschillen in 

blootstelling naar indicatoren van SES en herkomst, dan een korte vermelding van mogelijke 

verklaringen voor de gevonden verschillen (o.b.v. de univariate determinantanalyse) en tot slot een 

indicatie of de bevindingen al dan niet in overeenstemming zijn met ander onderzoek en literatuur. 

  

3.1.1 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en benzeen  

Wat zijn PAK’s en Benzeen 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn een mengsel van meer dan 100 organische verbindingen 

die ontstaan bij verbranding van steenkool, olie, gas, hout, afval of tabak. PAK’s worden ook gevormd in 

verhitte/verbrande voedingswaren. Er werden 4 typen PAK metabolieten gemeten in de urine van jongeren: 

pyreen, naftaleen, fluoreen en fenantreen. De vluchtige organische stof benzeen is van nature in lage 

concentraties aanwezig in omgevingslucht, natuurlijke bronnen zijn bosbranden en actieve vulkanen. Daarnaast 

is benzeen aanwezig in ruwe olie, benzine en sigarettenrook. T,t’-muconzuur, een metaboliet van benzeen, is een 

vaak gebruikte biomerker voor blootstelling aan benzeen. 

Verschillen in blootstelling naar SES/herkomst  

Wanneer we de gehalten aan PAK-metabolieten sociaal stratificeren is er een duidelijke trend 

zichtbaar: een lagere SES hangt samen met een hogere waarde voor PAK’s-merkers. De SES gradiënten 

staan weergegeven in Tabel 4 (verschillen t.o.v. referentiecategorie). We zien de meest uitgesproken 

verschillen als we kijken naar het schooltype van de jongere en het gezinsinkomen. Jongeren uit het 

BSO vertonen voor alle PAK-metabolieten de hoogste waarden, gevolgd door jongeren uit het 

TSO/BSO. De gradiënten zijn het grootst voor urinaire merkers van naftaleen (2-naphthol) en fluoreen 

(som 2-3 OH-fluorene). Ten opzichte van jongeren uit het ASO hebben jongeren uit het BSO gemiddeld 

een blootstelling die 67% hoger is voor 2-naphthol en 44% hoger is voor fluoreen. 

Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe lager de gehalten aan PAK’s. Hier zijn de verschillen het grootst 

voor fluoreen (som 2-3 OH-fluorene), zie ook figuur 1, op basis van de geometrisch gemiddelde waarde 

voor elke inkomensklasse.  

Figuur 1: Blootstelling aan urinaire merkers voor fluoreen, naar inkomen, geometrisch gemiddelde (μg/L) 
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Tabel 4: Blootstelling aan PAK-metabolieten volgens SES indicatoren, verschillen t.o.v. referentiecategorie 

SES INDICATOR 

PAK-METABOLIETEN 

1-hydroxypreen 2-naphthol 
som 2- en 3-OH-

fluorene 

Som fenantrene 

metabolieten 

SCHOOLTYPE ASO 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 
 TSO/KSO 1.136 1.207 1.123 1.062 

 BSO 1.216 1.667 1.441 1.141 

OPLEIDING VADER Primair 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 
 Secundair 0.884 1.053 0.831 0.917 

 Tertiair  0.782 0.762 0.696 0.822 

OPLEIDING MOEDER Primair 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 
 Secundair 0.798 1.077 0.783 0.902 

 Tertiair  0.764 0.801 0.692 0.866 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 
 1251- 1600 Euro 0.932 1.082 0.961 1.031 

 1601- 2000 Euro 0.720 0.901 0.782 0.809 

 > 2000 Euro 0.770 0.835 0.725 0.811 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 1.000 (ref.) 
 eerder gemakkelijk 0.885 0.790 0.876 0.928 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 0.835 0.693 0.782 0.852 

Vet= statistisch significant (p≤0.05) t.o.v. referentiecategorie (ref.); rood= sterk verschil van meer dan 30% t.o.v. referentiecategorie 
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Tabel 5: Blootstelling aan benzeenmerker  volgens SES/herkomst indicatoren, verschillen t.o.v. 
referentiecategorie 

SES/HERKOMST INDICATOR BENZEENMERKER 

SCHOOLTYPE ASO 1.000 (ref.) 

 TSO/KSO 1.197 

 BSO 1.190 

OPLEIDING VADER Primair 1.000 (ref.) 

 Secundair 0.920 

 Tertiair  0.708 

OPLEIDING MOEDER Primair 1.000 (ref.) 

 Secundair 0.793 

 Tertiair  0.607 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 

 1251- 1600 Euro 0.872 

 1601- 2000 Euro 0.678 

 > 2000 Euro 0.695 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 1.000 (ref.) 

 eerder gemakkelijk 0.892 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 0.810 

HERKOMST  Belgische herkomst 1.000 (ref.) 

 EU - herkomst 1.371 

 Niet EU - herkomst 1.695 

THUISTAAL  enkel Nederlands 1.000 (ref.) 

 Nederlands en iets anders 1.858 

 geen Nederlands 1.209 

Vet= statistisch significant (p≤0.05) t.o.v. referentiecategorie (ref.); rood= sterk verschil van meer dan 30% t.o.v. 

referentiecategorie 

Blootstelling aan de benzeenmerker vertoont naast opleiding en inkomen ook sterke associaties met 

herkomst van de deelnemers en thuistaal. Jongeren met een herkomst buiten de EU hebben een 

gemiddelde concentratie aan de benzeenmerker die 69,5% hoger ligt dan jongeren zonder 

buitenlandse herkomst.  

Mogelijke verklaringen  

De blootstelling aan PAK’s-merkers bij jongeren in FLEHS IV is (univariaat) geassocieerd met 

rookgedrag en kachelgebruik in de woning. Deze factoren zijn ook sterk sociaal bepaald (zie paragraaf 

3.4.1) waardoor ze mogelijk een verklaring zijn voor de sociale verschillen in blootstelling aan PAK’s. 

Blootstelling aan de benzeenmerker is minder geassocieerd met passief roken en kachelgebruik, maar 

meer met actief roken en gebruik van geurverspreiders. Dit kan de associaties met herkomst mogelijk 

verklaren: jongeren met buitenlandse herkomst roken in onze steekproef immers niet meer dan 

jongeren met Belgische herkomst, maar hun ouders geven wel vaker aan geurproducten te gebruiken 

in de woning.  

Bevestiging in ander onderzoek  

Bij de sociale stratificatie analyse in de FLEHS I campagne bij jongeren werden geen significante 

associaties tussen SES en PAK’s blootstelling vastgesteld (Morrens et al. 2012), maar in de FLEHS II 

campagne in de hotspots werd wel een omgekeerde relatie gevonden: een lager opleidingsniveau van 

de ouders ging samen met een hoger gehalte aan PAK’s (Morrens et al. 2014). In de Duitse 

biomonitoring bij kinderen tussen 3 en 14 jaar (GerES IV 2003-2006) vond men eveneens een hogere 

waarde voor PAK’s (1-hydroxypyreen) bij een lagere sociaal-economische status (Becker et al. 2008). 
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In de Amerikaanse biomonitoring NHANES vond met eveneens een omgekeerde associatie tussen 

verschillende PAK’s metabolieten en inkomen (Tyrrell et al. 2013).  

 

3.1.2 Ftalaten 

Wat zijn ftalaten 

Ftalaten zijn synthetische chemische stoffen die toegevoegd worden aan (voornamelijk) 

polyvinylchloride (PVC) plastics als weekmakers. Ftalaten worden in het lichaam zeer snel afgebroken 

tot ftalaat metabolieten. In biomonitoringstudies wordt de blootstelling aan ftalaten ingeschat door de 

specifieke metabolieten ervan te meten in urine. 

Verschillen in blootstelling naar SES/herkomst  

De blootstelling aan ftalaten bij jongeren vertoont significante associaties met gezinsinkomen (al zijn 

er ook voor opleiding enkele verbanden zichtbaar): een lager inkomen gaat samen met een hoger 

gehalte aan ftalaatmerkers. De verschillen zijn het grootst voor MEP en MiBP: jongeren met een laag 

gezinsinkomen hebben respectievelijk 56% en 45% hogere waarden dan jongeren met een hoog 

gezinsinkomen.  

Tabel 6: Blootstelling aan ftalaten volgens gezinsinkomen, verschillen t.o.v. referentiecategorie (β-waarden) 

FTALAAT METABOLIETEN INKOMEN Β 

mono-ethyl ftalaat (MEP) 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 

 1251- 1600 Euro 1.32 

 1601- 2000 Euro 0.65 

 > 2000 Euro 0.64 

mono-n-butyl ftalaat (MnBP) 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 

 1251- 1600 Euro 0.94 

 1601- 2000 Euro 0.71 

 > 2000 Euro 0.81 

mono-isobutyl ftalaat (MiBP) 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 

 1251- 1600 Euro 0.87 

 1601- 2000 Euro 0.59 

 > 2000 Euro 0.69 

mono-benzyl ftalaat (MBzP) 0-1250 Euro 1.000 (ref.) 

 1251- 1600 Euro 0.92 

 1601- 2000 Euro 0.74 

 > 2000 Euro 0.72 

 Vet= statistisch significant (p≤0.05) t.o.v. referentiecategorie (ref.); rood= sterk verschil van meer dan 30% t.o.v. 

referentiecategorie 

 
Figuur 2 toont de gradiënten in gezinsinkomen door het geometrisch gemiddelde van elke ftalaat om 

te zetten naar een z-score zodat deze onderling vergelijkbaar zijn.  

Mogelijke verklaringen  

De blootstelling aan ftalaten bij jongeren in FLEHS IV is geassocieerd met bouwjaar van de woning, de 

aanwezigheid van vinylvloer en muurisolatie. Het hebben van een vinylvloer in de woning hangt 

eveneens samen met de SES van jongeren (zie paragraaf 3.4). In univariate determinantanalyse zijn 

ftalaten ook geassocieerd met het gebruik van verzorgingsproducten. We vinden bij deze jongeren 

echter geen duidelijke sociale gradiënten in productgebruik terug. In de FLEHS III campagne bij 
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jongeren vonden we die gradiënten wel: jongeren met een lagere sociaal-economische status gaven 

vaker aan verzorgingsproducten te gebruiken (Morrens et al. 2019). Daarnaast bleek ook de 

consumptie van alcohol en kauwgum, passief roken en de aanwezigheid van vinylvloer in de woning 

de sociale verschillen in blootstelling aan ftalaten bij deze jongeren te verklaren.  

Figuur 2: Blootstelling aan ftalaten naar equivalent gezinsinkomen, z-scores  

 
 
 

Bevestiging in ander onderzoek  

Onze bevindingen liggen duidelijk in lijn met voorgaande FLEHS resultaten (Morrens et al. 2019; Geens 

et al. 2014) en met buitenlandse studies in de US (Koo et al. 2002; Kobrosly et al. 2012), Canada 

(Arbuckle et al. 2014) en Nederland (Ye et al. 2008). Respondenten met een lagere SES (inkomen en 

opleiding) hadden hogere concentraties aan ftalaten. Sommige studies vermelden echter wel dat de 

richting van de sociale gradiënten kan verschillen afhankelijk van specifieke ftalaat metaboliteten 

(Kobrosly et al. 2012). In voornamelijk Amerikaanse literatuur worden ook verschillen naar etniciteit 

vermeld. Zo hebben Afro-Amerikaanse vrouwen een hogere concentratie ftalaten dan andere etnische 

groepen (Branch et al. 2015). Het gebruik van specifieke vrouwelijke verzorgingsproducten (vb: om 

huid te bleken of haar te stijlen) zouden hier verband mee houden (Zota and Shamasunder 2017).     

 
 

3.1.3 Perfluorverbindingen  

Wat zijn perfluorverbindingen  

Perfluorverbindingen zijn een grote groep van meer dan 6000 gefluoreerde alkylverbindingen (PFAS). 

De belangrijkste van deze verbindingen zijn perfluoralkaanzuren (bv. PFOA) en perfluoralkaan-

sulfonzuren (bv. PFOS). Door hun water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen en hun 

hittebestendigheid worden perfluorverbindingen veelvuldig gebruikt, zoals bij het water- en 

vuilafstotend maken van textiel, leder, kookgerei, papier en karton en in brandblusmiddelen. 

Verschillen in blootstelling naar SES/herkomst  

Voor PFOS, PFOA en PFNA vinden we significante associaties met SES en herkomst indicatoren. Een 

hogere opleiding, hoger inkomen en een Belgische herkomst gaat samen met een hogere waarde voor 
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deze perfluorverbindingen. De gradiënt is het meest uitgesproken voor PFOS (zie Figuur 3). Jongeren 

met hoog opgeleide ouders en met een hoog equivalent gezinsinkomen hebben gemiddeld 30% 

hogere PFOS gehalten dan jongeren met laagopgeleide ouders en met een laag inkomen. De 

verschillen met herkomst zijn nog groter: jongeren met Belgische herkomst hebben gemiddeld 50% 

hogere PFOS gehalten in vergelijking met jongeren met een buitenlandse herkomst buiten de EU. 

Tabel 7: Blootstelling aan perfluors volgens SES/herkomst indicatoren, verschillen t.o.v. referentiecategorie 

SES/HERKOMST INDICATOREN 
PERFLUORVERBINDINGEN 

PFOS PFOA PFNA 

OPLEIDING VADER Primair 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 Secundair 1.06 0.94 1.05 

 Tertiair  1.27 1.03 1.24 

OPLEIDING MOEDER Primair 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 Secundair 1.10 0.99 0.97 

 Tertiair  1.27 1.04 1.12 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 1251- 1600 Euro 1.22 1.10 1.13 

 1601- 2000 Euro 1.22 1.04 1.09 

 > 2000 Euro 1.34 1.12 1.26 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 eerder gemakkelijk 1.05 1.06 1.08 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 1.30 1.13 1.22 

HERKOMST  Belgische herkomst 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 EU - herkomst 0.93 0.98 0.94 

 Niet EU - herkomst 0.66 0.80 0.82 

THUISTAAL  enkel Nederlands 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 Nederlands en iets anders 0.77 0.92 0.98 

 geen Nederlands 0.59 0.82 0.88 

Vet= statistisch significant (p≤0.05) t.o.v. referentiecategorie (ref.); rood= sterk verschil van meer dan 30% t.o.v. 

referentiecategorie 

 
Figuur 3: PFOS concentratie (GM, μg/L), naar gezinsinkomen, opleiding vader, en herkomst van de jongeren 
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Mogelijke verklaringen  

De blootstelling aan PFOS en PFOA bij jongeren in FLEHS IV is voornamelijk (univariaat) geassocieerd 

met een aantal voedingsfactoren: jongeren die vaker vis en schelpdieren consumeren en die vaker 

aangeven lokaal geteelde voeding te eten, hebben hogere waarden. Daarnaast zijn ook een aantal 

woningkenmerken geassocieerd: jongeren uit gezinnen die eigenaar zijn van een woning hebben 

hogere waarden dan jongeren uit gezinnen die huren. Zowel de voedingsfactoren als de 

woningkenmerken zijn ook geassocieerd met SES en herkomst en komen vaker voor bij jongeren met 

hoger opgeleide ouders, met een hoger gezinsinkomen en met een Belgische herkomst. Deze factoren 

kunnen dus een mogelijke verklaring bieden voor de gevonden SES/herkomst verschillen in 

blootstelling aan PFAS.  

Bevestiging in ander onderzoek  

Onze bevindingen liggen duidelijk in lijn met voorgaande FLEHS resultaten (Colles et al. 2020) en met 

buitenlandse studies die eveneens hogere concentraties PFAS vinden bij deelnemers met een hoger 

gezinsinkomen (Nelson et al. 2012) en zonder migratieachtergrond (Muennig et al. 2011). Een recente 

meta-analyse van vijf studies uit de US, Noorwegen en België toont aan dat bij elke verdubbeling van 

inkomen, de concentratie PFAS gemiddeld stijgt met 10 tot 14% (Buekers et al. 2018). Verschillen in 

voedingspatronen lijkt volgens deze studies de meest plausibele verklaring voor de sociale gradiënten 

in blootstelling. 

 

3.1.4 Persistent Organische Polluenten (POP’s) 

Wat zijn POP’s? 

Een aantal persistente organische polluenten (POP’s), zoals polygechloreerde bifenyls (PCB’s) en 

organochloorpesticiden (hexachloorbenzeen, DDT, p,p’-DDE, oxychlordaan, trans-nonachloor en 

lindaan (β-HCH, γ-HCH) werden bepaald in serum. De serumconcentraties van deze persistente stoffen 

weerspiegelen een geaccumuleerde blootstelling, met name de lichaamsconcentratie die zich opstapelt 

over een periode van twee tot tientallen jaren. 

Verschillen in blootstelling naar SES/herkomst  

De blootstelling aan POP’s is sterk sociaal bepaald, zoals blijkt uit Tabel 8.  Hoe hoger de SES, hoe hoger 

de blootstelling. De verschillen zijn vooral bij trans-nonachloor groot. Jongeren met  een hoog 

opgeleide moeder en een hoog gezinsinkomen hebben respectievelijk 85% en 52% hogere 

blootstelling dan jongeren met een laag opgeleide moeder en een laag gezinsinkomen. Kijken we 

specifiek naar β-HCH (lindaan), dan zien we sterke verschillen naar herkomst: jongeren met een 

herkomst van buiten de EU hebben gemiddeld een concentratie lindaan die dubbel zo hoog is als 

jongeren zonder buitenlandse herkomst (zie Figuur 4). Dit is het hoogst gemeten verschil van alle 

biomerkers van blootstelling.   
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Tabel 8: Blootstelling aan POP’s-merkers volgens SES indicatoren, verschillen t.o.v. referentiecategorie 

SES INDICATOR 
PERSISTENT ORGANISCHE POLLUENTEN (POP’S) 

HCB PCBs OXY DDE TN 

SCHOOLTYPE ASO 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 TSO/KSO 0.83 0.73 0.76 0.79 0.70 

 BSO 0.81 0.71 0.79 0.86 0.75 

OPLEIDING VADER Primair 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 Secundair 1.01 1.04 1.08 1.07 1.01 

 Tertiair  1.19 1.46 1.36 1.34 1.47 

OPLEIDING MOEDER Primair 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 Secundair 1.06 1.23 1.22 1.14 1.34 

 Tertiair  1.17 1.58 1.50 1.19 1.85 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 1251- 1600 Euro 1.07 1.16 1.22 1.42 1.17 

 1601- 2000 Euro 1.04 1.12 1.16 1.02 1.22 

 > 2000 Euro 1.12 1.34 1.31 1.35 1.52 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 1.00 (=ref.) 

 eerder gemakkelijk 1.08 1.11 1.19 1.01 1.27 

 
gemakkelijk tot zeer 

gemakkelijk 

1.12 1.29 1.26 1.09 1.48 

Vet= statistisch significant (p≤0.05) t.o.v. referentiecategorie (ref.); rood= sterk verschil van meer dan 30% t.o.v. referentiecategorie 
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Mogelijke verklaringen  

Blootstelling aan POP’s is voornamelijk geassocieerd met voedingsfactoren (vis, schelpdieren, lokaal 

geteelde voeding), een lager BMI en het krijgen van borstvoeding als baby. Deze factoren liggen 

allemaal hoger voor jongeren met een hogere SES en kunnen dus een mogelijke verklaring bieden voor 

de gevonden sociale verschillen in blootstelling.  

Bevestiging in ander onderzoek  

De bevindingen liggen in lijn met eerder onderzoek bij FLEHS I jongeren (Morrens et al. 2012) en met 

de buitenlandse literatuur ((Tyrrell et al. 2013; Vrijheid et al. 2012).  De   associatie tussen β-HCH 

(bijproduct van lindaan) en herkomst werd ook gevonden bij de pasgeborenencampagne FLEHS III 

(Colles et al. 2015).  

 

Figuur 4: Blootstelling aan β-HCH in bloed (GM, ng/L), volgens herkomst van jongere 

 

 

3.1.5 Selectie overige blootstellingsmerkers  

Metalen  

Bij de biomerkers voor metalen en spoorelementen zien we voornamelijk significante associaties met 

schooltype van de jongeren en met herkomst. De gemeten concentratie koper kent het hoogst aantal 

significante verbanden met SES/herkomst. Blootstelling aan toxisch relevant arseen (TRA) en cadmium 

in bloed en urine is significant geassocieerd met het schooltype van de jongeren. Er zijn echter geen 

eenduidige gradiënten zichtbaar. Zo hebben jongeren uit het BSO een significant lager waarde voor 

TRA, maar een hogere waarde voor cadmium in bloed, dan jongeren uit het ASO. Bij cadmium in urine 

hebben dan weer vooral jongeren uit het TSO en KSO een lagere waarde t.o.v. het ASO. Blootstelling 

aan koper is significant geassocieerd met 6 van de 7 indicatoren van SES en herkomst. Er is sprake van 

een zwak negatief verband: een lagere SES en een buitenlandse herkomst gaat samen met een hogere 

waarde voor koper.   
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Bisfenolen  

Bisfenol F vertoont significante associaties met opleidingsniveau van de ouders: een hogere opleiding 

gaat samen met een lagere blootstelling. Ook voor herkomst is er een associatie: jongeren met een 

buitenlandse herkomst hebben lagere waarden dan jongeren met een Belgische herkomst.  

3.3 Associaties met (selectie van) biomerkers van effect  

De biomerkers kunnen ingedeeld worden in verschillende groepen: biologische metingen (DNA-

schade, biologische stress, inflammatie), lichaamsmetingen (BMI, polsslag, bloeddruk) en bevragingen 

over infecties en astma. Om de stratificatie analyse niet te overladen, werd gekozen om binnen elke 

groep een aantal effectmerkers te bekijken, maar niet systematisch alle variabelen te analyseren (ook 

de CLB vragen rond puberteitsontwikkeling, de cognitieve presentatie parameters en de bevragingen 

rond welbevinden worden hier buiten beschouwing gehouden). 

3.3.1 Biologische metingen  

De komeettest (% DNA schade), cortisolgehalte (biologische stress) en NO in uitgeademde lucht 

(inflammatie luchtwegen) vertonen geen significante associaties met indicatoren van SES en herkomst. 

De meting van telomeerlengte (biologische veroudering) is geassocieerd met schooltype en opleiding 

van de moeder, maar er zijn geen duidelijke gradiënten zichtbaar.  

3.3.2 Lichaamsmetingen  

De gemeten bodymassindex (BMI) is sterk geassocieerd met indicatoren van SES, maar niet met 

herkomst van de deelnemers. Tabel 9 toont de verbanden in 3 BMI klassen: (ernstig) ondergewicht, 

normaal gewicht, en (ernstig) overgewicht. 1 op 3 jongeren uit het BSO heeft (ernstig) overgewicht 

versus 1 op 10 in het ASO. Ook een lager opleidingsniveau van de ouders is een bepalende factor. Een 

laag inkomen of moeilijk rondkomen maken ook dat niet minder dan één op vier van de jongeren met 

overgewicht kampen. 

Tabel 9: BMI klasse volgens SES indicatoren (%) 

SES INDICATOR 

BMI KLASSE (IN %) 

(ERNSTIG) 

ONDERGEWICHT 

NORMAAL 

GEWICHT 

(ERNSTIG) 

OVERGEWICHT 

SCHOOLTYPE ASO 9,1 80,4 10,6 

 TSO/KSO 8,1 68,1 23,0 

 BSO 9,1 56,8 34,1 

OPLEIDING VADER Primair 8,7 60,9 30,4 

 Secundair 5,1 73,8 21,1 

 Tertiair  11,9 76,5 11,6 

OPLEIDING MOEDER Primair 10,6 59,6 29,8 

 Secundair 4,6 70,1 25,3 

 Tertiair  11,0 77,2 11,8 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 6,0 66,4 27,6 

 1251- 1600 Euro 10,4 74,5 15,1 

 1601- 2000 Euro 7,4 78,7 13,9 

 > 2000 Euro 11,7 74,0 14,3 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 8,6 65,8 25,7 

 eerder gemakkelijk 7,7 74,9 17,4 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 10,7 76,7 12,6 
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12% van de FLEHS IV jongeren heeft risico op abdominale obesitas (maat voor overmatige accumulatie 

van buikvet berekent door verhouding buikomtrek/lengte). Bij jongeren uit het BSO is dit echter 30%, 

bij jongeren met laagopgeleide ouders 26%.  

3.3.4 Bevragingen over infecties en astma  

Het percentage jongeren dat het laatste jaar een infectie had is geassocieerd met SES: een lagere 

opleiding en inkomen gaat samen met een hogere melding van infecties.  

Tabel 10: Infecties gedurende laatste jaar, volgens SES indicatoren (%) 

SES INDICATOR  ALLE INFECTIES (%) 

SCHOOLTYPE ASO 56,6 

 TSO/KSO 54,4 

 BSO 74,7 

OPLEIDING VADER Primair 71,6 

 Secundair 59,1 

 Tertiair  52,7 

OPLEIDING MOEDER Primair 72,7 

 Secundair 61,3 

 Tertiair  55,2 

EQ. INKOMEN 0-1250 Euro 67,0 

 1251- 1600 Euro 52,0 

 1601- 2000 Euro 65,4 

 > 2000 Euro 55,5 

RONDKOMEN  zeer tot eerder moeilijk 72,6 

 eerder gemakkelijk 55,9 

 gemakkelijk tot zeer gemakkelijk 51,9 

 
Kijken we naar specifieke vormen van infecties, dan blijkt voornamelijk het opleidingsniveau van de 

vader significant: jongeren met lager opgeleide vaders hebben vaker infecties van de luchtwegen, van 

de keel en van de bronchiën.  

Figuur 5: Infecties keel, luchtwegen en bronchiën gedurende laatste jaar, volgens opleiding vader (%) 

 
 
Ook het voorkomen van astma (huidig en ooit) is significant geassocieerd met opleiding van de vader: 

jongeren met laagopgeleide vaders melden dubbel zo vaak astma dan jongeren met hoogopgeleide 

vaders (22 versus 11%). 
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Voor hooikoorts en allergieën vinden we geen significante associaties met SES of herkomst. Af en toe 

zijn er wel trends in dezelfde richting als infecties en astma.  

3.4 Associaties met vragenlijstgegevens thema binnenmilieu 

De FLEHS IV campagne bij jongeren had een thematische focus op binnenmilieu. In een apart 

werkpakket werd de invloed tussen binnenhuiskarakteristieken, bevraagd via schriftelijke vragenlijsten 

(bij de ouders), en biomerkers van blootstelling en effect bestudeerd. De vragenlijsten leverden 

informatie over woningkenmerken en binnenhuiskarakteristieken van de deelnemers die te maken 

hebben met 1) verbrandingsbronnen in de woning, 2) gebruikte materialen voor de inkleding van de 

woning, 3) gebruikte producten in de woning, en 4) ventileren en verluchten van de woning. 

In het kader van het beleidsvertalingsproces van deze resultaten (faSESlan) hebben we de 

vragenlijstgegevens bij het thema binnenmilieu ook bekeken naar verschillen in sociaal-economische 

status en herkomst van de jongeren. Die extra analyse leverde onderstaande drie bevindingen op, die 

werden voorgesteld tijdens een rondetafelgesprek met beleidsmakers en stakeholders.  

3.4.1 Risicofactoren binnenmilieu  

Verschillende binnenhuiskenmerken die het risico op blootstelling aan schadelijke stoffen vergroten, 

worden vaker gemeld bij jongeren met een lagere SES en/of buitenlandse herkomst. Hieronder geven 

we een overzicht van de vijf voornaamste factoren.  

Kachel als hoofdverwarming  

Gezinnen met een hogere SES hebben vaker een kachel, maar het gebruik van die kachel is sociaal 

verschillend: in gezinnen met een hogere SES wordt de kachel vaker gebruikt voor de gezelligheid of 

als bijverwarming, terwijl in gezinnen met een lagere SES de kachel vaker als hoofdverwarming 

gebruikt wordt. Uit de analyse met de biomerkers blijkt dat vooral jongeren die aangeven een kachel 

als hoofdverwarming te gebruiken, hogere waarden voor PAK’s hebben.  

Figuur 6: Gebruik van kachel als hoofdverwarming, naar indicatoren van SES (% deelnemers) 
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Passief roken  

In gezinnen met lagere SES wordt vaker gerookt. De verschillen tussen de laagste en de hoogste 

categorie zijn vaak een factor 4 groter: bij 21% van de jongeren met laagopgeleide ouders wordt in 

huis gerookt versus bij net geen 5% van de jongeren met hoogopgeleide ouders. Daarnaast vertoeven 

jongeren met een lagere SES ook elders vaker in ruimten waar gerookt wordt (passief roken). Naar 

buitenlandse herkomst zijn er geen significante verschillen in passief roken. 

Figuur 7: Roken in woning en blootstelling aan passief roken, naar indicatoren van SES (%) 

 

De analyse met de biomerkers toont aan dat passief roken samen gaat met een hogere waarde voor 

PAK’s-merkers in urine en cadmium in bloed en dat roken in de woning zorgt voor meer kans op astma 

en allergie en minder immuunreactie in de longen.  

Geur- en poetsproducten  

In gezinnen met een lagere SES en een migratieachtergrond worden vaker geurproducten en javel 

gebruikt. Figuur 8 geeft de resultaten voor gezinnen waar wekelijks tot dagelijks javel gebruikt wordt 

(de resultaten voor gebruik van geurverspreiders liggen in dezelfde lijn). Een lagere SES en een 

buitenlandse herkomst gaan samen met een hoger gebruik van geur- en poestproducten. De analyse 

met biomerkers toont aan dat een hoog gebruik van geurverspreiders verband houdt met een hoger 

gehalte aan urinaire merkers van PAK’s en benzeen. Een hoog gebruik van javel is geassocieerd met 

meer kans op astma en infecties van de luchtwegen.  
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Figuur 8: Wekelijks tot dagelijks gebruik van javel, naar SES/herkomst indicatoren (% deelnemers) 

 

Vinylvloer  

In woningen van jongeren met een lagere SES en een migratieherkomst is vaker een vinylvloer 

aanwezig. De verschillen tussen de hoogste en de laagste SES categorie liggen een factor 3 uit elkaar 

(21% versus 7%).  

Figuur 9: Aanwezigheid van vinylvloer in de woning, naar SES/herkomst indicatoren (% deelnemers) 

 

Uit de analyse van biomerkers blijkt dat jongeren die aangeven een vinylvloer of -behang in huis te 

hebben, hogere waarden van ftalaten (MBzP) in hun urine hebben.  
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Vocht, schimmel en tocht in de woning 

Tot slot geven gezinnen die moeilijker rondkomen met het inkomen vaker aan dat er sprake is van 

vocht, schimmel en tocht in de woning (de andere indicatoren van SES/herkomst tonen geen 

significante associaties). 

Figuur 10: Vocht, schimmel en tocht in woning, naar rondkomen met inkomen (% deelnemers) 

 

Bovenop deze vijf risicofactoren in het binnenmilieu wonen jongeren met een lagere SES en/of een 

buitenlandse herkomst ook vaker in grote gezinnen en in appartementen, wat de bezettingsgraad van 

de woning vergroot. Ook wonen ze vaker in huurwoningen, wat het handelingsperspectief verkleint 

om zich te beschermen tegen de risicofactoren. 

   

3.4.2 Sociale gradiënten in blootstelling en gezondheidseffecten 

De sociale gradiënten in sommige binnenhuiskenmerken dragen vermoedelijk bij tot de verhoogde 

blootstelling (PAK’s, ftalaten, vlamvertragers) en verhoogde gezondheidseffecten (astma, infectie 

luchtwegen) die we meten bij jongeren met lagere SES en/of migratieachtergrond (zie paragraaf 3.2 

en 3.3). 

Meer specifiek lijken volgende 3 hypothesen aannemelijk: 

1. Een lagere SES hangt samen met meer verbrandingsbronnen in de woning (roken en kachel) 

en met meer gebruik van geurproducten, wat geassocieerd is met hogere gehalten 

blootstellingsmerkers voor PAKs bij deze jongeren. 

2. Een buitenlandse herkomst hangt samen met meer gebruik van javel (al dan niet in kleinere 

woningen en appartementen), wat geassocieerd is met meer kans op astma en 

luchtweginfecties bij deze jongeren.  

3. Een lagere SES hangt samen met vaker voorkomen van vinylvloer of -behang in woning en 

appartement, wat geassocieerd is met hogere gehalten aan blootstellingsmerkers voor 

ftalaten bij deze jongeren.  
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3.4.3 Ontbrekende data bij moeilijke vragen binnenmilieu 

Uit onze sociale stratificatie analyse blijkt dat respondenten (ouders van jongeren) met een lagere SES 

en een buitenlandse herkomst vaker moeite hebben met de (bouwtechnische) vragen over hun 

woning. Hierdoor komt deze – reeds ondervertegenwoordigde groep – vaak op ‘missing data’ in de 

analyses. 

Figuur 11: Respondenten die aangeven bouwjaar en bouwmaterialen van woning niet te weten (%) 

 

Er zijn grote verschillen in SES/herkomst en bewonersstatuur als we kijken naar het aantal deelnemers 

dat bepaalde vragen niet weet of niet kan invullen (vaak factor 20 verschil). Problematisch is dat deze 

vaak uit de analyses vallen waardoor de sociale spreiding beperkt wordt en er een onderschatting kan 

zijn van de SES invloed. 

 

3.5 Associaties met vragenlijstgegevens thema ruimtegebruik  

Ook ruimtegebruik vormde een thematische focus in FLEHS IV. De vragenlijstgegevens peilen naar 

percepties van jongeren bij de appreciatie, gebruik en de toegang tot groene ruimten in de 

woonomgeving.  

3.5.1 Appreciatie van groene ruimte  

50% van de jongeren geeft aan groene ruimte in de woonomgeving heel belangrijk te vinden. 

Daarnaast vindt 42% groene ruimte belangrijk, maar niet heel erg. Jongeren uit het ASO en met hoog 

opgeleide ouders geven vaker aan groene ruimte heel belangrijk te vinden. Ook in de redenen die 

jongeren aangeven om groen belangrijk te vinden, zijn er sociale verschillen. Jongeren met 

hoogopgeleide ouders vinden groen in de woonomgeving vaker belangrijk omwille van de rust en de 

ruimte voor natuur. Jongeren met lager opgeleide ouders vinden groen daarentegen vaker belangrijk 

omdat het goed is voor de gezondheid en omdat het speelruimte voor de kinderen is. 
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Figuur 12: Redenen om groene ruimte belangrijk te vinden, naar opleidingsniveau ouders (% deelnemers)   

 

 

3.5.2 Gebruik van groene ruimte  

60% van de jongeren geeft aan veel tijd door te brengen in groene ruimten in de buurt (40% wekelijks 

en 20% dagelijks). We zien geen verschillen in SES of herkomst naar het totale gebruik van de groene 

ruimte, maar wel naar het soort gebruik: jongeren uit ASO, met hoogopgeleide ouders en met 

Belgische herkomst gebruiken groene ruimte vaker om te sporten en fietsen. Ze hebben ook een 

voorkeur voor bossen, natuur en velden. Jongeren uit BSO, met lager opgeleide ouders en met 

buitenlandse herkomst daarentegen gebruiken groene ruimte vaker om rond te hangen of af te 

spreken met vrienden. Zij hebben de voorkeur voor parken en groen in het stadsbeeld.   

 
Figuur 13: Gebruik van groene ruimte om te fietsen, naar SES en herkomst indicatoren (% deelnemers) 
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Figuur 14: Gebruik groene ruimte om af te spreken met vrienden, naar SES/herkomst indicatoren (% 
deelnemers) 

 

Dit toont aan dat jongeren met een lagere SES en een buitenlandse herkomst meer belang hechten 

aan het sociale aspect van groene ruimte: stadsgroen en parken waar ze kunnen afspreken met 

vrienden of waar kinderen kunnen spelen. Jongeren met een hogere SES en een Belgische herkomst 

hechten  daarentegen meer belang aan het natuuraspect: ruimte voor natuur is belangrijk op zich en 

bossen zijn plekken waar ze zeggen tot rust te kunnen komen 

 

3.5.3 Toegang tot groene ruimte  

60% jongeren zegt dat niet (alle) groen in woonomgeving toegankelijk is. Ruim 90% van de jongeren 

geeft echter wel aan zelf een tuin aan hun woning te hebben (waarvan 65% zegt dat het een grote tuin 

is) en een uitzicht naar buiten te hebben vanuit de woning. Hier zien we echter sterke sociale 

verschillen: niet enkel melden jongeren met een lagere SES vaker ontoegankelijk groen in hun buurt 

dan jongeren met een hogere SES, ze hebben ook opvallend minder vaak een eigen tuin. Zo heeft een 

kwart van de jongeren met laagopgeleide ouders geen tuin aan de woning.  

Figuur 15: Percentage jongeren dat aangeeft geen tuin te hebben, naar SES/herkomst indicatoren 
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