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Gezondheid van lesbische of biseksuele vrouwen en homoseksuele mannen  in Amsterdam 

 

Lesbische/biseksuele vrouwen ervaren meer psychische klachten dan de heteroseksuele bevolking. 

Eenzaamheid onder homoseksuele mannen is ten opzichte van 2012 toegenomen. Zowel 

homoseksuele mannen als lesbische/biseksuele vrouwen voelen zich vaker gediscrimineerd dan de 

heteroseksuele bevolking. Dit zeggen de cijfers uit de rapportage ‘Gezondheid in Beeld: 

homoseksuele mannen en lesbische of biseksuele vrouwen in Amsterdam’ van de GGD.  

 

Van de lesbische/biseksuele vrouwen voelt 75% zich gezond. Hoe men de eigen gezondheid ervaart en 

functioneert zijn er geen verschillen tussen lesbische/biseksuele vrouwen en heteroseksuele vrouwen. Wel 

hebben lesbische/biseksuele vrouwen vaker overgewicht en obesitas, meer psychische klachten, 

gebruiken ze vaker cannabis en voelen ze zich vaker gediscrimineerd dan heteroseksuele vrouwen. Wat 

gunstig is is dat minder lesbische/biseksuele vrouwen roken dan in 2012.  

 

Ruim 80% van de homoseksuele mannen voelt zich gezond. Op de meeste gezondheidsthema’s zijn de 

verschillen tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen klein. Gunstig is dat in vergelijking met 

heteroseksuele mannen homoseksuele mannen minder lichamelijke beperkingen rapporteren en zij 

ervaren meer regie over hun eigen leven, voelen ze zich minder vaak sociaal uitgesloten en hebben 

minder overgewicht. Wat ongunstig opvalt is dat homoseksuele mannen vaker tabak en harddrugs 

gebruiken. En ze hebben meer onveilige seks en ervaren vaker discriminatie dan heteroseksuele mannen. 

We zien een toename in het harddrugsgebruik en ernstige eenzaamheid ten opzichte van 2012.  

 

Vierjaarlijks onderzoek 

De bovenstaande cijfers zijn slechts een kleine greep uit de resultaten die in kaart zijn gebracht. Vorig  jaar 

werden onderzoeksresultaten over heel Amsterdam gepubliceerd en over de stadsdelen specifiek. 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/agm staan alle resultaten. Aan het onderzoek in 2016 deden ruim 

8.600 Amsterdammers mee. Zij vulden een vragenlijst in met vragen over lichamelijke en psychische 

gezondheid, leefgewoonten en zorggebruik. Deze informatie vormt de basis voor het lokale 

gezondheidsbeleid in Amsterdam. De gemeente zet extra in op het voorkomen van problemen en het 

inlopen van gezondheidsachterstanden.  
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