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INDEX: Zorg en werk

Vandaag, dinsdag 30 mei, verschijnt het vijfde nummer van dit jaar van
INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema Zorg
en werk centraal.

Verzorgd oud

De bevolking van de verzorgingshuizen vergrijst. Tegenwoordig zijn
bijna zes van de tien bejaarden in verzorgingshuizen 85 jaar of ouder.
Door de stijging van de leeftijd neemt de verzorgingsbehoefte van deze
hoogbejaarden toe. Was 20 jaar geleden nog bijna 70 procent van de
bejaarden in verzorgingshuizen niet hulpbehoevend, inmiddels is het
aandeel van deze fitte bejaarden geslonken tot een kwart (1998).

Minder gezond in de stad

Inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben
een minder goede gezondheid dan andere Nederlanders. Ze hebben
meer gezondheidsklachten, meer langdurige aandoeningen en meer
functiebeperkingen op het gebied van lopen, horen en zien. In de grote
steden ligt het ziekteverzuim dan ook ruim tien procent boven het
landelijke gemiddelde.

Zorg en arbeid

Steeds meer getrouwde en samenwonende vrouwen werken
buitenshuis. Meer  dan voorheen nemen mannen  huishoudelijke en
zorgtaken voor hun rekening. Toch  geven mannen nog steeds een
andere invulling aan hun dag dan vrouwen. Mannen nemen het
grootste deel van de arbeidsuren voor hun rekening, vrouwen besteden
meer tijd aan de zorgtaken thuis.

Sport- en privé-letsel

In 1997/1998 raakten 3,6 miljoen mensen gewond door een ongeluk
thuis, in het verkeer, op het werk of tijdens het sporten. Bijna 2,4
miljoen Nederlanders liepen daarbij letsel op dat medisch moest
worden behandeld. Bijna een kwart van alle ongevallen met letsel valt
onder de 0- tot 14-jarigen, vooral door relatief veel privé-ongevallen en
ongevallen door sport. Dat blijkt uit de zojuist verschenen publicatie
Ongevallen in Nederland 1997/1998.
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Werken met een opleiding

In het schooljaar 1998/’99 volgden ruim 900 duizend werkenden een
opleiding. Daarmee ligt de onderwijsdeelname van de werkenden op
13,5 procent. Dit is hoger dan in 1997/’98, maar nog steeds lager dan in
1990/’91 (16,3 procent). Vooral de werkenden van 25 tot 34 jaar volgen
de laatste jaren minder opleidingen en cursussen. Juist deze groep is
dan ook verantwoordelijk voor de daling van de onderwijsdeelname van
de werkzame beroepsbevolking sinds 1990/ ’91.

Tevreden over de woning

Nederlanders zijn meer tevreden met hun woonsituatie dan veel andere
Europeanen. Zij wonen in huizen die comfortabeler en ruimer zijn en
minder mankementen vertonen en ze vinden de woonlasten minder
vaak een probleem. In vergelijking met andere Europeanen zijn
Nederlanders niet zo tevreden over de woonomgeving.

Werkende moeders

Twintig jaar gelden stopten bijna zeven van de tien vrouwen met
werken na de geboorte van het eerste kind. Eind jaren negentig stopt
nog maar een op de vier vrouwen om deze reden met werken. Als de
beslissing om werk en kinderen op te combineren eenmaal genomen is,
brengt de geboorte van een tweede kind daar meestal geen
verandering in. Eind jaren negentig stopt maar zo’n vijftien procent van
de werkende vrouwen na de geboorte van het tweede kind.

Allochtonen verhuislustig

Allochtonen verhuizen meer dan autochtonen. Asielzoekers zijn van de
allochtonen het meest mobiel. Verhuizingen binnen Nederland leiden
voor allochtonen, en met name voor asielzoekers, tot geografische
concentratie.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de
meest recente cijfers over de Nederlandse economie.

Noot voor de redactie

Voor het toesturen van een artikel per fax of overige informatie kunt u
contact opnemen met de Indexredactie van het CBS in Voorburg, tel.
(070) 337 49 56. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel. (070) 337 58 16.


