
Gezondheidsmetingen en 
preventief onderzoek in 
de gezondheidsenquête
Het doel van de jaarlijkse CBS-gezondheids-
enquête is een beeld te geven van gezondheid, 
leefstijl, zorggebruik en (preventieve) 
gezondheidsmetingen van de Nederlandse 
bevolking en veranderingen hierin te 
monitoren. 

Bijna een kwart van de mannen laat 
PSA-test uitvoeren
In 2014 heeft 52 procent van de vrouwen van 20 jaar en ouder in de 
5 jaar voorafgaan aan de gezondheidsenquête een cervixuitstrijkje 
laten maken. Bijna 46 procent van de vrouwen van 30 jaar en 
ouder heeft in de 2 jaar voorafgaand aan de gezondheidsenquête 
een mammografie laten uitvoeren. Van de mannen van 40 jaar en 
ouder heeft 24 procent in de afgelopen 5 jaar een bloedtest om een 
verhoogde kans op prostaatkanker vast te stellen, de zogenaamde 
Prostaat Antigeen Test (PSA-test) ondergaan.

Ruim 1 op 3 mensen van 16 jaar en  
ouder laat cholesterolgehalte bepalen
In 2014 had bijna de helft van de mensen van 16 jaar en ouder de 
bloeddruk laten meten door een arts het jaar voorafgaand aan de 
enquête, 31 procent had een cholesterolmeting laten uitvoeren 
en ruim 33 procent had de bloedsuiker laten bepalen. Bijna 3 
procent van de respondenten van 16 jaar en ouder had het jaar 
voorafgaand aan de gezondheidsenquête een colonscopie laten 
uitvoeren.

Mannen en vrouwen laten even vaak 
een occult bloedtest doen
Omdat sinds 2014 het bevolkingsonderzoek darmkanker is gestart, 
wordt ook in de gezondheidsenquête gevraagd of mensen 
onderzoek naar bloed in de ontlasting (occult bloedtest) hebben 
laten doen. Bijna 7 procent van de respondenten van 16 jaar en 
ouder had een occult bloedtest laten uitvoeren. Ruim 15 procent 
van de respondenten van 75 jaar en ouder had het laten uitvoeren .

Gezondheidsmetingen en preventief onderzoek 

0

10

20

30

40

50

60

70

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001

PSA-test in de afgelopen 5 jaar

Mammografie in de afgelopen 2 jaar

Cervixuistrĳkje in de afgelopen 5 jaar

%

Preventief gezondheidsonderzoek in afgelopen 12 maanden

0 10 20 30 40 50 60

Bloeddrukmeting

Cholesterolmeting

Bloedsuiker

Occult bloedtest

%

Occult bloedtest naar leeftijd

0 5 10 15 20

Totaal

Mannen

Vrouwen

16 tot 20 jaar

20 tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 50 jaar

50 tot 55 jaar

55 to 65 jaar

65 tot 75 jaar

75 jaar en ouder

%

Preventief onderzoek 

in Nederland

52 procent van de vrouwen heeft  
cervixuitstrijkje laten maken afgelopen 5 jaar
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15 procent van de 75-plussers heeft 
 occult bloedtest laten doen

Bb

49 procent van de 16-plussers 
heeft bloeddruk laten meten door 
een arts afgelopen jaar DAaD
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