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Gezondheidssituatie van Roma 

 

Internationale bronnen scheppen een weinig 

rooskleurig beeld van de gezondheidssituatie 

van Roma. Jarenlange uitsluiting en 

discriminatie heeft ervoor gezorgd dat vele 

Roma noodgedwongen van de ene naar de 

andere plek zijn gemigreerd. Bijna altijd 

leefden ze in achtergestelde buurten met 

weinig of geen voorzieningen. Al deze 

factoren hebben als gevolg dat het niet goed 

is gesteld met de gezondheid van vele Roma. 

 

Het is voornamelijk het leven in armoede dat 

hiertoe bijdraagt en de oorzaak is van de 

meeste ziekten waaronder de 

Romagemeenschap te lijden heeft. Het 

geweld dat migranten voor en na hun 

migratie hebben meegemaakt heeft ook een 

grote invloed op hun gezondheidssituatie. 

Vele Roma zijn jarenlang slachtoffer geweest 

van discriminatie in het land van herkomst, 

waardoor ze een diep wantrouwen hebben 

t.a.v. de burgermaatschappij en  haar 

instellingen 

 

Gezondheidsproblemen die vaak bij Roma 

voorkomen zijn: 

hoger aantal besmettelijke ziekten 

gemiddeld 8 à 10 jaar lagere 

levensverwachting in vergelijking met 

de autochtone bevolking 

kindersterfte gemiddeld 1,4 keer 

hoger dan het nationaal gemiddelde 

onvoldoende en gebrekkige opvolging 

van kindervaccinaties 

psychiatrische problematiek 

overmatige consumptie van sigaretten 

Bij Romavrouwen komen er nog specifieke 

gezondheidsproblemen bij. Deze vrouwen 

zijn én vrouw én Roma, wat maakt dat ze 

vaak slachtoffer zijn van meervoudige en 

intersectionele discriminatie. Ze zijn niet 

alleen achtergesteld ten opzichte van 

vrouwen van de meerderheidsbevolking, 

maar ook ten opzichte van de tot etnische 

minderheden behorende mannen. Hun 

problemen zijn vaak onzichtbaar en lijken in 

vergelijking met die van de man minder 

belangrijk. 

Vele Roma vinden hun weg niet naar de 

gezondheidszorg. Beperkte kennis van het 

gezondheidssysteem en  onvoldoende 

financiële middelen vormen grote 

belemmeringen. Ook culturele opvattingen 

over ziekte beletten in sommige gevallen een 

bezoek aan de gadje arts. Actieve inzet van 

sleutelfiguren in contacten met Roma kan de 

situatie verbeteren. Ook zouden artsen en 

verpleegkundigen beter  geïnformeerd 

moeten worden over culturele gevoeligheden 

en het omgaan met diversiteit. Van even 

groot belang is het wegwerken van 

procedurele belemmeringen.  
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Roma worden de grootste etnische minderheid van Europa genoemd en zijn 

oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Indië. In België wonen vooral Oost-

Europese Roma. Deze fact sheet gaat dieper in op de gezondheidssituatie van 

Roma, die door discriminatie, (gedwongen) migratie en het leven in armoede 

veelal slecht is. 
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Meer informatie over deze fact sheet kan u 
terugvinden op www.steunpuntieni.be 

http://www.steunpuntieni.be/

