Arbeidsmigranten en de toegang tot gezondheidszorg in
Nederland
Inleiding
In juni en juli 2021 is de 2e peiling uitgevoerd onder Share my voice, het panel van arbeids- en
kennismigranten in Nederland. Het onderzoek ging over toegang tot de gezondheidszorg in
Nederland en telde ruim 600 deelnemers. In deze notitie geven we een korte samenvatting van de
uitkomsten aan de hand van zes conclusies. Daar waar relevant, vermelden we de uitkomsten van
specifieke groepen arbeids- en kennismigranten.

Vier op de tien deelnemers heeft – sinds de komst naar Nederland – geen informatie over
de gezondheidszorg ontvangen
Informatie over de gezondheidszorg komt vooral via de werkgever, Nederlandse collega’s en
collega’s uit het land van herkomst. Dit laatste geldt het meest bij laaggeschoolde
arbeidsmigranten uit MOE-landen (Centraal en Oost-Europese werknemers).
Figuur 1 - Heeft u sinds u naar Nederland bent gekomen informatie over de gezondheidszorg in Nederland gekregen?
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Vertrouwen in Nederlandse zorgverleners is laag
Een derde van de deelnemers heeft vertrouwen in de zorgverleners, een iets groter deel
heeft dit niet.
Figuur 2 – Stelling: Ik heb veel vertrouwen in de zorgverleners in Nederland
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Een derde geeft aan dat de gezondheid sinds de komst naar Nederland is verslechterd,
tegenover 15 procent die een verbeterde gezondheid ervaart
Driekwart van de deelnemers geeft aan dat de gezondheid in het algemeen goed tot zeer goed is.
De gezondheid van arbeidsmigranten is slechter dan van de Nederlandse beroepsbevolking,
waarvan 83 procent aangeeft een (zeer) goede gezondheid te hebben (bron: Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA)). De gezondheid is vooral onder uitzendkrachten verslechterd
sinds zij naar Nederland zijn gekomen (49% verslechterd).
Figuur 3 - Hoe is over het algemeen uw gezondheid? (links) en Is uw gezondheid sinds u naar Nederland bent
gekomen verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven? (rechts)
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Een derde van de deelnemers ervaarde coronaklachten, van deze deelnemers liet 81
procent zich testen.
88 procent kreeg van de Nederlandse overheid het aanbod om zich te vaccineren.
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De bescherming van de arbeidsmigranten op de werkvloer laat te wensen over
Zes op de tien arbeidsmigranten vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de
werkdruk die zij ervaren. Ter vergelijking: onder de Nederlandse beroepsbevolking is dit 37
procent (bron: NEA). Verder geeft 36 procent aan dat er meer maatregelen moeten worden
genomen op het gebied van zwaar werk, van de Nederlandse beroepsbevolking is dit 13 procent.
Over het algemeen vinden laaggeschoolde arbeidsmigranten uit MOE-landen werken vaker dan
andere kennis- en arbeidsmigranten dat hun werkgever maatregelen moeten nemen om de
arbeidssituatie te verbeteren.
Figuur 4 -Vindt u dat uw werkgever of het bedrijf waar u werkt (extra) maatregelen moet nemen ten aanzien van de
volgende zaken (% deelnemers dat vindt dat de werkgever (extra) maatregelen moet nemen)
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