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Situering van het proefschrift  
 
Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn 
een belangrijk volksgezondheidsprobleem in de 
Westerse samenleving. In de loop der jaren 
werden tal van verklaringen vooropgesteld. 
Beroepsgebonden risico’s worden vaak aanzien 
als een van de belangrijkste oorzaken. Recente 
radicale veranderingen in de productiewijze 
hebben de aard van deze beroepsrisico’s 
drastisch veranderd. De minder tastbare 
gevolgen van het werk, zoals de werkdruk, 
flexibiliteit, onzekerheid, enz. hebben een 
prominentere plaats ingenomen. De 
gezondheidsgevolgen van deze “nieuwe risico’s” 
zijn in het recente verleden overtuigend 
aangetoond. Hun verhouding met sociaal-
economische gezondheidsverschillen in de 
beroepsbevolking is echter veel minder klaar. 
In het proefschrift van Christophe Vanroelen 
wordt de band tussen deze hedendaagse 
beroepsrisico’s en sociaal-economische 
gezondheidsverschillen verduidelijkt. In een 
uitgewerkt theoretisch kader wordt vanuit een 
sociologische benadering geargumenteerd dat 
deze risico’s zich niet “toevallig” voordoen, maar 
samenhangen met fundamentele sociale relaties 
van ongelijkheid in de samenleving, zoals sociale 
klasse en verschillen in vaardigheden of 
opleiding. In een viertal empirische hoofdstukken 
wordt vervolgens de samenhang en sociale 
verdeling van beroepsrisico’s beschreven aan de 
hand van gegevens uit een grootschalig 
onderzoek bij Vlaamse werknemers. Vervolgens 
wordt aangetoond hoe de sociaal ongelijke 
verdeling en kwetsbaarheid voor de 
beroepsrisico’s op een complexe manier bijdragen 
tot de (re)productie van sociaal-economische 
verschillen in gezondheidsklachten binnen de 
beroepsbevolking. 
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Christophe Vanroelen werd geboren te 
Tienen op 10 november 1977. In 1995 
behaalde hij zijn diploma middelbaar 
onderwijs aan het VIA-instituut te Tienen. 
Nadien werd hij licentiaat sociologie aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde af in 
juni 1999. In september 2007 behaalde hij 
aan de Katholieke Universiteit Brussel een 
master na master-diploma in de 
kwantitatieve sociaal-wetenschappelijke 
onderzoeksmethoden. Sinds maart 2000 is 
Christophe Vanroelen, op een korte 
onderbreking na, verbonden aan de 
Vakgroep Medische Sociologie van de Vrije 
Universiteit Brussel. Tijdens de periode april 
2003–februari 2004 werkte hij als 
wetenschappelijk onderzoeker voor het 
Departement Sociologie van Sociaal Beleid 
aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van 
de Katholieke Universiteit Leuven. 
Voorafgaand aan zijn doctoraal onderzoek 
was hij betrokken in verschillende 
onderzoeksprojecten in het domein van 
sociaal-economische verschillen in 
gezondheid en de financiële toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg. Ook na het 
verdedigen van zijn proefschrift zal hij 
verbonden blijven aan de Vakgroep Medische 
Sociologie van de VUB. Zijn toekomstig 
onderzoek zal dieper ingaan op de 
gezondheidsgevolgen van precaire 
tewerkstelling. 
 


