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Deel III: Determinanten van gezondheid

1  Mogelijk behandelt het observatorium de samenhang tussen gezondheid en 
leefmilieu in de toekomst in een specifiek dossier. 

2  De hier opgenomen resultaten hebben enkel betrekking op leerlingen uit het 
Franstalig onderwijs.

De gezondheid van de Brusselse bevolking is afhankelijk 
van verschillende factoren die op verschillende niveaus een 
rol spelen.
Op individueel vlak zijn – naast genetische factoren – 
leeftijd en geslacht belangrijke determinanten; deze 
werden systematisch behandeld bij de bespreking van de 
gezondheidstoestand (Deel II). Ook de levensstijl, waaronder 
hier het geheel van individuele gedragingen en gewoonten 
die een positieve of negatieve invloed hebben op de 
gezondheid wordt verstaan, speelt een belangrijke rol.
De fysieke (kwaliteit van de huisvesting, arbeids-
omstandigheden, enz.) en sociale (gezin, maatschappelijke 
ondersteuning, enz.) omgeving en deze individuele 
factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. De kwaliteit van 
deze omgeving is op haar beurt dan weer afhankelijk van de 
algemene socio-economische en culturele context.

Voor de meeste gezondheidsproblemen is een interactie 
van verschillende factoren nodig opdat het probleem 
zich daadwerkelijk zal voordoen: een aanleg voor 
obesitas bijvoorbeeld zal worden versterkt wanneer men 
er ook slechte gewoonten op het vlak van voeding of 
lichaamsbeweging gaat op nahouden. De ontwikkeling 
van dit gedrag hangt sterk af van de gezinsomgeving en de 
economische, politieke of culturele context. 

Het is zeer moeilijk om een overzicht van de grote 
gezondheidsbepalende factoren van de Brusselaars te geven 

waarbij deze complexiteit volledig wordt gerespecteerd. 
Dit deel probeert niet om al deze complexe mechanismen 
te ontrafelen, maar beperkt zich tot de voorstelling van 
enkele belangrijke determinanten. Gezonde of ongezonde 
leefstijlelementen worden enerzijds als dusdanig besproken 
en anderzijds ook in combinatie met socio-economische en 
culturele factoren (hoofdstuk 1).
De sociale status is, door haar samenhang met alle andere 
andere determinanten, de belangrijkste gezondheids-
bepalende factor (1). De grote sociale heterogeniteit die het 
gewest kenmerkt, weerspiegelt zich dan ook in belangrijke 
sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid, die in 
hoofdstuk 2 worden besproken.
Het Brussels Gewest telt een groot aantal inwoners uit 
internationale migraties. Deze diversiteit heeft ook een 
invloed op de gezondheidstoestand van de bevolking en zal 
worden behandeld in hoofdstuk 3.
Preventieve of curatieve zorgen hebben uiteraard ook een 
impact op de gezondheidstoestand. Aan het einde van dit 
deel worden enkele gegevens in verband met preventie 
en toegang tot zorg voorgesteld. Het zorgaanbod en de 
zorgconsumptie worden besproken in een apart deel van de 
Gezondheidsindicatoren (deel V).
Het leefmilieu is zeker ook een belangrijke gezondheids-
bepalende factor in de stad. Dit aspect zal in deze publicatie 
jammer genoeg niet kunnen worden behandeld [1].

1. Levensstijl
De levensstijlelementen, zoals voedingsgewoonten, 
lichaamsbeweging, het gebruik van substanties die de 
gezondheid schaden, waaronder alcohol of andere drugs, 
hebben allemaal een impact op de gezondheid, en worden 
daarom ook wel “gezondheidsgedragingen” genoemd.

Deze levensgewoonten worden al te vaak gezien als 
“individuele” gedragingen, terwijl ze grotendeels worden 
bepaald door de ruimere omgeving: het gezin, de 
leefomgevingen, de samenleving in het algemeen. 
Het volstaat dus niet de bevolking “op te voeden” of te 
informeren over de gevaren van dergelijke gedragingen 
opdat deze zouden veranderen. Informatie alleen volstaat 
niet, als geen aandacht wordt besteed aan de voorwaarden 
waaronder het doelpubliek ook werkelijk aan deze 
opvoedingsinspanningen zou deelnemen en er gevolg aan 
geven.
Sommige gedragingen die de gezondheid in gevaar 
brengen, kunnen ook een poging tot antwoord op andere 
problemen zijn (stress, depressie, eenzaamheid, verlies 

van zelfrespect, enz.). Zo kan roken een manier zijn om om 
te gaan met stress als gevolg van een bestaansonzekere 
situatie. Preventie en gezondheidspromotie dienen 
zich bijgevolg ook bezig te houden met de strijd tegen 
bestaansonzekerheid, sociaal isolement, gevoelens van 
uitsluiting en onmacht,…
Tenslotte dient ook het gezondheidsbeleid en het beleid in 
alle domeinen een gunstig klimaat voor de volksgezondheid 
te creëren (bijvoorbeeld scholen of openbare plaatsen 
zonder tabak, een toegankelijk aanbod van gezonde 
voeding, een openbare ruimte die lichaamsbeweging 
stimuleert, enz.). 

Hieronder wordt de frequentie van enkele levensgewoonten 
beschreven naar leeftijd en geslacht in het Brussels Gewest 
in vergelijking met de andere Belgische grootsteden. Alle 
vergelijkingen worden uitgevoerd met een statistische 
controle voor de leeftijdsverschillen. De gegevens zijn 
afkomstig van de Nationale Gezondheidsenquête (2) en van 
de HBSC-enquête voor adolescenten [2] (3).
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Figuur 3-01 aandeel Brusselaars die regelmatig ontbijten, naar leeftijd en geslacht, 2004

Mannen 93,0 71,5 65,8 73,4 67,6 83,1 90,2 93,0
Vrouwen 90,1 76,6 76,9 75,4 81,5 80,7 88,1 92,9
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Figuur 3-02 aandeel van de bevolking dat geregeld ontbijt, naar geslacht en woonplaats, 2004

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

andereGrote steden
in wallonië

Grote steden
in vlaanderen

Brussels Gewest

Mannen 77,9 82,7 71,6 81,4
Vrouwen 82,3 83,5 75,5 84,1

%

Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Er is geen significant verschil tussen Brussel en het hele land 
of de grote Vlaamse steden. In de grote Waalse steden wordt 
evenwel minder vaak regelmatig ontbeten.

3  Voor de gegevens van de Gezondheidsenquête worden in dit deel enkel de 
statistisch significante verschillen na controle voor de leeftijd vermeld.

1.1  VOEDING

1.1.1  Regelmatig ontbijten
 
80,2 % van de Brusselaars (77,9 % van de mannen en 82,3 %) 
van de vrouwen) zegt geregeld (minstens 5 maal per week) 
een ontbijt te gebruiken. 
Dit aandeel is groter bij kinderen en ouderen dan bij 
volwassenen. In de beroepsactieve leeftijdscategorieën 

nemen mannen minder regelmatig een ontbijt dan 
vrouwen. Tussen 25 en 34 jaar ontbijt een derde van de 
mannen niet regelmatig. Tussen 2001 (72,7 %) en 2004 
(77,9 %) wordt een significante stijging [3] waargenomen van 
het aandeel mannen dat regelmatig ontbijt.
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Figuur 3-03 aandeel Brusselaars die dagelijks minstens één stuk fruit eten, naar leeftijd en geslacht, 2004

Mannen 67,6 36,7 33,4 49,0 51,8 47,4 67,1 66,3
Vrouwen 60,9 56,1 50,5 49,7 60,6 67,4 69,0 64,0
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

In de HBSC-enquête verklaren slechts 60 % van de 
mannelijke en 50 % van de vrouwelijke adolescenten in het 
Brussels Gewest te ontbijten op schooldagen en dit aandeel 
daalt nog met de leeftijd. In alle leeftijdsgroepen ontbijten 
meisjes minder vaak dan jongens: 55,7 % tegenover 66,7 % 
voor de 13-14-jarigen en 48,6 % tegenover 54,8 % voor de 
17-18-jarigen.

Er zijn ook duidelijke verschillen naargelang de 
onderwijsvorm: adolescenten in het algemeen secundair 
onderwijs ontbijten vaker dan hun leeftijdsgenoten die 
een technische of beroepsopleiding volgen. De verschillen 
zijn vooral duidelijk bij meisjes: 56,0 % van de meisjes in het 
algemeen secundair onderwijs ontbijten op schooldagen, 
tegenover 35,0 % in het technisch en 30,1 % in het 
beroepsonderwijs.

1.1.2  Regelmatige consumptie van groenten 
en fruit 

In het kader van de preventie van chronische aandoeningen 
zoals cardiovasculaire aandoeningen (4) en sommige 
kankers (5) wordt aangeraden om dagelijks voldoende 
groenten en fruit te eten. Het doel van het Belgisch 
Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan is een stijging van 
de consumptie van groenten en fruit tot minstens 400 g per 
dag (6).

In 2004 verklaarde 54,7 % van de Brusselaars (50,5 % van de 
mannen en 58,5 % van de vrouwen) elke dag minstens één 
stuk fruit te eten; 10,4 % van de mannen en 6,9 % van de 
vrouwen eten minder dan eenmaal per week fruit.

De consumptie van fruit is het laagst bij de 
jongvolwassenen. Tussen 15 en 35 jaar eten minder dan 
vier op de tien mannen dagelijks een stuk fruit. Vanaf 35 jaar 
stijgt de consumptie met de leeftijd, maar ze blijft wel lager 
bij mannen dan bij vrouwen.

In Brussel is de dagelijkse consumptie van fruit gestegen 
tussen 2001 en 2004, van 44,7 % naar 50,6 % bij mannen en 
van 52,8 % naar 58,6 % bij vrouwen.
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Figuur 3-04 aandeel van de bevolking dat dagelijks minstens een stuk fruit eet, naar geslacht en woonplaats, 2004
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Figuur 3-05 aandeel Brusselaars dat dagelijks groenten eet, naar leeftijd en geslacht, 2004

Mannen 71,1 56,7 51,0 60,0 63,1 72,1 67,3 83,7
Vrouwen 64,7 63,2 65,4 61,8 71,0 79,4 78,6 84,1
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Het aandeel mensen dat dagelijks fruit eet, is hoger in het 
Brussels Gewest dan in de andere grote steden van het land. 
Enkel de verschillen met de grote steden in Wallonië zijn 
daarbij ook statistisch significant.

In 2004 verklaarde 66,5 % van de Brusselaars (63,3 % 
mannen en 69,4 % vrouwen: significant verschil) minstens 
eenmaal per dag groenten te eten. Slechts 1,5 % van de 
mannen en 0,5 % van de vrouwen eten minder dan eenmaal 
per week groenten. 

De dagelijkse consumptie van groenten stijgt vanaf 45 jaar. 
Net zoals de consumptie van fruit, is de consumptie van 
groenten het laagst bij mannen tussen 25 en 34 jaar.
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Figuur 3-06 aandeel van de bevolking dat dagelijks groenten eet, naar geslacht en woonplaats, 2004
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Het percentage mannen en vrouwen in Brussel die dagelijks 
groenten eten ligt significant lager dan in de grote Vlaamse 
steden en in de Belgische niet grootstedelijke gebieden.

In de HBSC-enquête verklaren 46 % van de vrouwelijke 
en 41 % van de mannelijke adolescenten dagelijks fruit te 
eten. Deze enquête leidt tot dezelfde vaststellingen: de 
consumptie van fruit en groenten daalt geleidelijk tussen 
de kindertijd en het begin van de volwassenheid en meisjes 
eten meer groenten en fruit dan jongens. 
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Figuur 3-07 aandeel van de bevolking dat minstens eenmaal per week vis eet, naar geslacht en woonplaats, 2004
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1.1.3  Regelmatig vis eten

Verschillende studies hebben aangetoond dat vis eten 
een beschermend effect heeft tegen cardiovasculaire 
aandoeningen. Onderzoek toont ook aan dat de voordelen 
van het eten van vis ruimschoots de risico’s als gevolg van 
de vergiftiging van sommige vissoorten door chemische 
stoffen (vooral kwik) overstijgen (7). Algemeen wordt 
aanbevolen minstens eenmaal, idealiter twee- tot driemaal 
per week, vis te eten. 
In 2004 at 67,0 % van de Brusselaars minstens eenmaal per 
week vis (66,4 % mannen en 67,7 % vrouwen).

Net zoals voor de rest van het land is dit aandeel gestegen 
tussen 2001 en 2004, zowel voor mannen (van 54,4 % naar 
61,6 %) als voor vrouwen (van 55,0 % naar 63,4 %).

In het Brussels Gewest wordt vaker wekelijks vis gegeten 
dan in het hele land. Het aandeel wekelijkse viseters ligt 
significant hoger in Brussel dan in de grote Waalse steden 
of in de gebieden buiten de grote steden maar lager dan in 
de grote Vlaamse steden (enkel voor vrouwen is het verschil 
ook significant).

Steeds meer Brusselaars nemen gezonde voedingsgewoonten aan,  
zoals ontbijten of regelmatig fruit of vis eten. Deze gezonde gewoonten 

komen het minst vaak voor bij mannelijke jongvolwassenen. 
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4  De vraag die tijdens de Gezondheidsenquête 2004 werd gesteld, luidde: “Hoe kan u het best uw vrijetijdsbesteding in het afgelopen jaar omschrijven?  
1. Harde training en competitiesport meer dan eens per week;  
2. Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, ten minste 4 uur per week;  
3. Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, minder dan 4 uur per week;  
4. Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten, ten minste 4 uur per week;  
5. Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten, minder dan 4 uur per week;  
6. Lezen, tv-kijken of andere zittende activiteiten».  
De personen die in de tekst als «risicopersonen” worden omschreven behoren dus tot deze zesde categorie.

Figuur 3-08 aandeel sedentaire Brusselaars, naar leeftijd en geslacht, 2004

Mannen 10,9 13,7 26,7 28,4 34,0 24,3 36,1
Vrouwen 26,1 24,2 31,9 24,6 34,0 34,7 53,4
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

1.2 LICHAAMSBEWEGING

Regelmatige lichaamsbeweging beschermt ons tegen 
talrijke gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes, 
cardiovasculaire aandoeningen, kankers, osteoporose, 
depressie) (8). Lichaamsbeweging zorgt er ook voor dat de 
levenskwaliteit van ouderen en chronisch zieken verbetert. 
Een van de doelstellingen van het Nationaal Voedings- en 
Gezondheidsplan is de Belgische bevolking ertoe aan te 
zetten dagelijks minstens 30 minuten te wandelen of een 
gelijkwaardige vorm van lichaamsbeweging uit te oefenen.

De Nationale Gezondheidsenquête presenteert 
verschillende indicatoren voor lichaamsbeweging. Geen 
enkele voldoet echter volledig. Het is immers niet eenvoudig 
om zowel rekening te houden met lichaamsbeweging 
tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (inkopen, 
het huishouden doen, kleine klusjes uitvoeren, kinderen 
of zorgbehoevende personen verzorgen), sport- of 

vrijetijdsactiviteiten en lichaamsbeweging tijdens het 
werk. Hier werd geopteerd om een indicator die het risico 
verbonden aan een gebrek aan lichaamsbeweging in de 
vrije tijd evalueert. Risicopersonen zijn dan die mensen die 
niet minstens eenmaal per week aan lichaamsbeweging 
doen, zelfs in lichte vorm (wandelen, fietsen,…) [4]. Er 
dient dus voor ogen te worden gehouden dat sommige 
personen die hier worden opgenomen in de categorie van 
weinig lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding, mensen 
die hier als «sedentair» worden omschreven, wel veel aan 
lichaamsbeweging kunnen doen in het kader van hun 
professionele activiteit.

Uit de enquête blijkt dat 22,8 % van de mannelijke en 30,4 % 
van de vrouwelijke Brusselaars sedentair zijn. De verschillen 
tussen mannen en vrouwen zijn vooral duidelijk in de 
leeftijdscategorie tot 35 jaar en bij de 65-plussers.
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Figuur 3-09 aandeel sedentaire personen, per geslacht en woonplaats, 2004
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De verschillen tussen mannen en vrouwen komen in het 
hele land voor. Het percentage sedentaire personen in het 
Brussels Gewest ligt tussen dat van de grote Vlaamse steden 
en dat van de grote Waalse steden.

Volgens een enquête van het OIVO in februari 2009 bij 
leerlingen tussen 10 en 17 jaar, neemt het beoefenen 
van sport af met de leeftijd en verklaren jongeren uit het 
Brussels Gewest minder vaak aan sport te doen (60 %) dan 
jongeren in Vlaanderen (67 %) of in Wallonië (70 %) (OIVO, 
Jongeren en Gezondheid. Studie. Februari 2009). 

Veel Brusselaars zijn sedentair. 
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Figuur 3-10 aandeel dagelijkse rokers, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Figuur 3-11 aandeel zware rokers (> 20 sigaretten/dag), volgens leeftijd en geslacht, Brussel, 2004

Mannen 7,2 13,6 15,6 21,6 18,6 2,9 5,4
Vrouwen  5,1 9,1 12,6 13,2 6,8 4,5 1,6
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

1.3 TABAKSGEBRUIK

In de periode 2003-2007 was roken verantwoordelijk voor 
24,1 % van de sterfgevallen boven 35 jaar bij mannen en 
9,3 % van de sterfgevallen bij vrouwen in het Brussels 
Gewest [5]. In vergelijking met de periode 1998-2002 is het 
aandeel sterfgevallen als gevolg van tabak gedaald bij 
mannen (van 27,7 % naar 24,1 %) en gestegen bij vrouwen 
(van 7,4 % naar 9,3 %).

In 2004 verklaarde 23,8 % van de Brusselaars ouder dan 
15 jaar (30,1 % van de mannen en 18,2 % van de vrouwen) 
dagelijks te roken.
In de leeftijdscategorie 25-54 jaar worden de hoogste 
aantallen dagelijkse rokers teruggevonden: ongeveer een 
derde van de mannen en een vijfde van de vrouwen.

Het aandeel zware rokers, namelijk diegenen die dagelijks 
meer dan 20 sigaretten roken, stijgt met de leeftijd, tot rond 
de leeftijd van 50 jaar. Meer dan een op de vijf mannen 
tussen 45 en 54 jaar is een zware roker.

5  De gebruikte methode is die van Peto et al. (9), die ook wordt gebruikt door het 
Vlaams Agentschap Zorg & gezondheid (http://www. zorg-en-gezondheid.be/
sterftecijfers.aspx). Voor 2007 wordt het aandeel sterfgevallen in Vlaanderen 
als gevolg van tabak geraamd op 27,6 % van de mannelijke en 6,4 % van de 
vrouwelijke sterfgevallen. 
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Figuur 3-12 evolutie van het aandeel dagelijkse rokers in het Brussels Gewest en in België, naar geslacht, 1997-2001

 1997 2001 2004
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Mannen België 31,2 28,6 28,0
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Vrouwen België 19,7 19,9 19,7
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Bron: WIV, Gezondheidsenquêtes 1997-2001-2004

Figuur 3-13 aandeel dagelijkse rokers naar geslacht en woonplaats, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Tussen 1997 en 2004 blijft voor de mannen in het Brussels 
Gewest het aandeel dagelijkse rokers stabiel, terwijl het daalt 
voor het hele land. Omgekeerd wordt bij de vrouwen een 
significante daling vastgesteld van het aandeel dagelijkse 
rokers in het Brussels Gewest, terwijl dit aandeel voor het 

hele land stabiel blijft. Dit is niet in strijd met het stijgende 
aantal longkankers bij de vrouwelijke Brusselaars (zie Deel II 
«Gezondheidstoestand», hoofdstuk 3.3.2), gezien de lange 
latentietijd tussen het moment waarop mensen beginnen te 
roken en de eventuele verschijning van longkanker.

Na controle voor de leeftijd is er geen significant verschil 
tussen het aandeel mannen die dagelijks roken in het 
Brussels Gewest en in de andere grote steden. Het aandeel 
vrouwen die dagelijks roken, ligt dan weer aanzienlijk lager 
in Brussel dan in de grote Waalse steden.
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Figuur 3-14 aandeel dagelijkse rokers onder de Brusselse 
adolescenten, naar leeftijd en geslacht, 2002 en 2006
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Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

Het tabaksgebruik blijft zwaar wegen op de gezondheid en de mortaliteit van de Brusselaars, 
hoewel het bij de mannen is teruggelopen. Momenteel blijft het aandeel Brusselse mannen die 

roken echter stabiel en daalt het niet zoals in het hele land; dit kan waarschijnlijk worden 
verklaard door de grote en stijgende sociale ongelijkheid inzake tabaksgebruik.

Voor vrouwen stijgt het aantal tabaksgerelateerde gezondheidsproblemen sterk; dit weerspiegelt het 
grote tabaksgebruik bij Brusselse vrouwen in de loop van de laatste decennia. Gelukkig daalt het 

aandeel Brusselse vrouwen die roken en ligt het momenteel lager dan in de rest van het land.

Bij adolescenten verdienen de verschillen in de rookgewoonten tussen de onderwijsvormen bijzondere 
aandacht, 29 % van de adolescente meisjes van het technisch onderwijs rookt dagelijks.

Volgens de HBSC-enquête stijgt het aandeel dagelijks 
rokende adolescenten geleidelijk met de leeftijd en is het 
hoger bij meisjes dan bij jongens (figuur 3-14). Er worden 
grote verschillen verschillen gevonden naargelang de 
onderwijsvorm: voor jongens is het tabaksgebruik het 
grootst bij leerlingen van het beroepsonderwijs (13,3 % 
in het algemeen secundair onderwijs en 21,4 % in het 
beroepsonderwijs), voor meisjes is dit het geval bij 
leerlingen uit het technisch onderwijs (29,4 % tegenover 
13,1 % in het algemeen secundair onderwijs).
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tabel 3-01 typologie van de verschillende profielen van alcoholgebruikers
Wekelijks volume Consumptie van 6 of meer glazen per keer Consumptieprofiel

Mannen 0 glazen
en Nooit Onthouding

Vrouwen 0 glazen
Mannen < 22 glazen

en Nooit Gebruikers zonder risico
Vrouwen < 15 glazen
Mannen < 22 glazen

en Minder dan eenmaal per week Gebruikers met een punctueel risico
Vrouwen < 15 glazen
Mannen > 21 glazen

of Minstens eenmaal per week Gebruikers met een chronisch risico
Vrouwen > 14 glazen

1.4 ALCOHOLGEBRUIK

Overmatig alcoholgebruik heeft ernstige gevolgen voor de 
gezondheid en draagt in grote mate bij tot het vroegtijdig 
overlijden door levercirrose en andere alcoholgerelateerde 
aandoeningen (zie Deel II, Gezondheidstoestand). 
Naargelang de definitie die men hanteert [6], werden in de 
periode 2003-2007 jaarlijks tussen 109 en 422 sterfgevallen 
als gevolg van alcohol geregistreerd. Deze cijfers houden 
geen rekening met de sterfgevallen die het gevolg zijn van 
een ongeval of moord onder invloed van alcohol.

Alcoholgebruik hangt ook nauw samen met geestelijke 
gezondheid: enerzijds kan het een poging tot antwoord 
zijn op angst, slaapstoornissen, depressie en onbehagen in 
het algemeen; anderzijds is alcoholverslaving een bron van 
psychisch lijden en mentale problemen; we spreken dan 
van een vicieuze cirkel. Alcoholgebruik speelt trouwens 
een niet te verwaarlozen rol in de zelfmoordproblematiek: 
alcoholgebruik maakt het makkelijker om tot de daad over 
te gaan en alcoholisme is een belangrijke risicofactor voor 
zelfmoord.
 
Behalve een invloed op de fysieke en mentale gezondheid 
heeft overmatig alcoholgebruik belangrijke gevolgen op 
professioneel, familiaal en sociaal vlak.

Naargelang het consumptieprofiel, occasioneel of 
regelmatig, en de hoeveelheid geconsumeerde alcohol, 
maakt men een onderscheid tussen verschillende 
risiconiveaus (10) (zie tabel 3-01):
– punctueel risico: het risico van overmatig 

alcoholgebruik blijft punctueel als de gemiddelde 
hoeveelheden per week een bepaalde drempel niet 
overschrijden, maar geregeld dronken zijn volstaat 
om in deze categorie te worden opgenomen. In deze 
categorie is de kans op verkeersongevallen, huiselijke 
ongevallen, echtelijke ruzie en geweld, onbeschermd 
geslachtsverkeer, alcoholcoma en overlijden reëel.

– chronisch risico: het risico wordt chronisch bij wie 
regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt of bij 
wie regelmatig dronken is. Boven op de gevaren voor 
gebruikers met een punctueel risico, lopen zij het risico 
het slachtoffer te worden van problemen op het werk 
(ontslag,…) en ziekten als gevolg van alcoholmisbruik.

Voor de analyse van het alcoholgebruik bij mensen ouder 
dan 15 jaar werd het consumptieprofiel, dat werd opgesteld 
aan de hand van de Nationale Gezondheidsenquête, 
gerangschikt volgens deze typologie die zich baseert op 
de aanbevelingen van de WGO. Men moet echter voor 
ogen houden dat enquêtes bij de algemene bevolking 
geen adequaat instrument zijn om een diagnose van 
alcoholverslaving [7] te stellen, temeer omdat de personen 
die het meest drinken ook het meest de neiging hebben 
hun alcoholgebruik te onderschatten (11).

In Brussel ligt het aantal “risicogebruikers” significant hoger 
bij mannen dan bij vrouwen.
Volgens de weerhouden drempels vertoont 35,9 % van de 
Brusselse mannen “risicoconsumptiegedrag”. 16,2 % loopt 
een chronisch risico en 19,7 % een punctueel risico. Deze 
aandelen zijn ongeveer half zo groot bij de vrouwelijke 
Brusselaars: 18,8 % vertoont risicoconsumptiegedrag, 
waarvan 8,3 % met chronisch en 10,5 % met punctueel 
risico.

6  Zie Deel II “Gezondheidstoestand”, paragraaf 3.5.1.

7  Alcoholverslaafden zijn, net zoals zwaar zieke mensen, met name diegenen die in 
het ziekenhuis zijn opgenomen, minder goed vertegenwoordigd dan de andere 
groepen in de enquêtes bij gezinnen; enquêtes binnen de medische diensten zijn 
beter afgestemd op deze groep.
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De consumptiewijzen variëren naargelang de leeftijd. Het 
punctuele risico is het hoogst in de leeftijdscategorie 25-
34 jaar. Bij mannen stijgt het risico van overmatig chronisch 
alcoholgebruik tussen 25 en 64 jaar. Deze evoluties 

vertalen deels de overgang van een niet-consumptie 
naar een consumptie zonder risico en vervolgens naar de 
ontwikkeling van excessieve chronische risico’s.

Het aandeel geheelonthouders is groter in Brussel dan in de 
andere grote steden. Dit is voornamelijk te verklaren door 
de grote aanwezigheid in Brussel van gemeenschappen die 
geen alcohol gebruiken omwille van culturele of religieuze 
redenen.

Figuur 3-15 verdeling van de alcoholconsumptieprofielen naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Figuur 3-16 consumptieprofiel naar geslacht en woonplaats, 2004
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Als alleen rekening wordt gehouden met niet-
geheelonthouders (niet geïllustreerd), verschilt het aandeel 
drinkers met een chronisch risico in het Brussels Gewest niet 
significant van dat van de andere grote Belgische steden. Bij 
vrouwen is het aandeel gebruikers met een punctueel risico 
daarentegen groter in het Brussels Gewest dan in de grote 
Waalse steden en in de andere gebieden (niet-significante 
verschillen met de grote Vlaamse steden).

Bij adolescenten in Brusselse scholen verklaren 25,4 % van 
de jongens en 14,7 % van de meisjes minstens eenmaal 
per week alcohol te drinken. Een deel van hen drinkt 
aanzienlijke hoeveelheden alcohol: 8,2 % van de jongens en 
2,5 % van de meisjes verklaren meer dan 7 glazen alcohol 
per week te drinken. Wekelijks alcohol gebruiken komt vaker 
voor bij jongens dan bij meisjes. De verschillen zijn nog 
duidelijker wanneer de consumptie van grote hoeveelheden 
wordt bekeken: het risico is hier minstens driemaal groter 
bij jongens dan bij meisjes. Het alcoholgebruik stijgt met de 
leeftijd (HBSC-enquête).

“Binge drinking” is de overmatige consumptie van grote 
hoeveelheden alcoholische dranken op korte tijd met 
de bedoeling snel dronken te worden. Volgens de HBSC-
enquête hebben 31 % van de jongens en 12,5 % van de 
meisjes in de leeftijdscategorie 17-18 jaar afgelopen maand 
minstens drie keer vijf glazen of meer na elkaar gedronken. 
Deze aandelen zijn al beduidend bij de jonge adolescenten: 
5 % van de adolescenten van 13-14 jaar, 13 % van de 
jongens en 9 % van de meisjes van 15-16 jaar.

In Brussel heeft 1 man op 3 en 1 vrouw op 
5 een overmatig alcoholgebruik. “Binge 
drinking” komt vaak voor bij jongeren.

Figuur 3-17 aandeel jongeren dat minstens eenmaal per week een alcoholhoudende drank drinkt of meer dan 7 glazen alcohol per week 
drinkt naar geslacht en leeftijd, 13-18 jaar, Brussel, 2002 en 2006. 

0

10

20

30

40

50

17-18 jaar15-16 jaar13-14 jaar17-18 jaar15-16 jaar13-14 jaar

Wekelijks gebruik 10,1 27,1 41,7 4,8 18,0 20,0
Meer dan 7 glazen alcohol per week 0,6 6,5 19,5 0,7 1,9 4,9

%

MeisjesJongens

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006



Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010 143III. Determinanten van gezondheid

1.5  DE CONSUMPTIE VAN ANDERE 
PSyCHOTROPE SUBSTANTIES

Los van tabak en alcohol grijpt een zeker aantal Brusselaars 
naar psychotrope geneesmiddelen of illegale drugs.
Deze andere drugs hebben zeker een beperktere invloed op 
de mortaliteit dan tabak en alcohol, maar elk jaar worden 

tussen 20 en 50 sterfgevallen, inclusief zelfmoorden, als 
gevolg van psychotrope geneesmiddelen en illegale 
drugs geregistreerd. Na een daling tot 2004 is het aantal 
sterfgevallen aan het stijgen.

Figuur 3-18 evolutie van het aantal sterfgevallen te wijten aan illegale drugs en psychotrope geneesmiddelen, naar geslacht, Brussel, 1998-2007

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mannen illegale drugs 21 38 21 19 19 18 9 12 16 21
Vrouwen illegale drugs 3 8 3 6 2 5 3 3 9 8
Mannen psychotrope geneesmiddelen 7 11 8 7 3 4 5 3 6 9
Vrouwen psychotrope geneesmiddelen 10 9 12 9 6 5 2 7 8 10
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Figuur 3-19 evolutie van het sterftecijfer als gevolg van illegale drugs en psychotrope geneesmiddelen naar leeftijd, mannen, Brussel, 
periodes 1998-2002 en 2003-2007
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Tussen 1998-2002 en 2003-2007 wordt een belangrijke 
daling geconstateerd van de sterftecijfers die het gevolg 
zijn van illegale drugs voor mannen jonger dan 40 met 
een verschuiving van de mortaliteit naar de hogere 
leeftijdscategorieën (figuur 3-19). Voor de vrouwen (niet 
geïllustreerd) wordt hetzelfde fenomeen vastgesteld met een 
verschuiving van de mortaliteitspiek van 30-34 jaar naar 35-39 
jaar. Deze vaststelling sluit aan bij die van de gespecialiseerde 
diensten die een veroudering van de opgevolgde bevolking 
waarnemen.

De mortaliteit als gevolg van het misbruik van psychotrope 
geneesmiddelen treft een bevolking die gemiddeld ouder 
is dan diegene die overlijdt als gevolg van het gebruik van 
illegale drugs.

De sterftecijfers van vrouwen zijn veel lager dan die van 
mannen voor wat betreft het overlijden als gevolg van 
illegale drugs, maar iets hoger dan die van mannen voor 
wat betreft de sterfgevallen als gevolg van psychotrope 
geneesmiddelen (niet geïllustreerd).
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Figuur 3-20 verdeling per leeftijd en per geslacht van de personen die in 2008 voor behandeling werden opgenomen in een 
gespecialiseerde dienst, Brussel
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Bron: Overleg Druggebruik Brussel, Addibru 2008

1.5.2  Gebruik van illegale drugs

Het gebruik van illegale drugs kan op verschillende 
onrechtstreekse manieren worden benaderd:
– door een analyse van het gebruik van de gespecialiseerde 

diensten
– vertrekkende van de Gezondheidsenquête 2004 (voor 

cannabis)
– en voor de adolescenten, op basis van de HBSC-enquête.

In 2008 werden 1 338 personen opgenomen voor een 
behandeling in een van de gespecialiseerde diensten in het 

Brussels Gewest, waarvan 84 % mannen (bron ODB, Addibru 
2008) [8]. Dit cijfer ligt dicht in de buurt van dat voor 2007.

De verdeling per leeftijd van personen die in 2008 voor 
behandeling werden opgenomen, is identiek voor mannen 
en vrouwen. De groep opgenomen patiënten bestaat voor 
bijna 40 % uit dertigers. De gemiddelde leeftijd van de 
personen die voor behandeling worden opgenomen stijgt 
geleidelijk (33,7 jaar in 2008 tegenover 32,8 jaar in 2004).

Opiaten (voornamelijk heroïne en methadon) blijven 
het hoofdproduct dat wordt gebruikt door 58,7 % van 
de personen die voor behandeling worden opgenomen. 
Cocaïne komt op de tweede plaats (19,6 %), gevolgd door 

cannabis (12,4 %). Verdovende en kalmerende middelen 
vertegenwoordigen 6,1 % van de opnamen en stimulerende 
middelen (amfetaminen, MDMA en derivaten) 2,2 % (bron 
ODB, Addibru 2008) [9].

1.5.1  De consumptie van psychotrope 
geneesmiddelen 

De consumptie van psychotrope geneesmiddelen in Brussel 
neemt toe. In 2004 verklaarden 11,9 % van de mannen en 
16,7 % van de vrouwen psychotrope geneesmiddelen te 
nemen; deze aandelen bedroegen respectievelijk 9,4 % en 
12,7 % in 1997 (Nationale Gezondheidsenquête en website 
Overleg Druggebruik Brussel [8]). 

8  http://www.ctb-odb.be/nl/epidemiologie/addibru/ 
 

9  Meer informatie over het profiel van gebruikers, de evoluties, enz. vindt u op 
de website van het Overleg Druggebruik Brussel, http://www.ctb-odb.be/nl/
epidemiologie/addibru 
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De Gezondheidsenquête 2004 peilt naar het 
cannabisgebruik van de Brusselaars: 21,9 % van de 
Brusselaars tussen 15 en 65 jaar (25,1 % van de mannen 
en 18,9 % van de vrouwen) verklaart ooit al eens cannabis 
te hebben gebruikt en 5,0 % deed dit in de afgelopen 
maand (6 % van de mannen en 4 % van de vrouwen). Deze 

verschillen tussen mannen en vrouwen zijn statistisch 
significant.
Het aandeel Brusselaars die verklaren recent cannabis te 
hebben gebruikt, is stabiel gebleven tussen 2001 en 2004. 
Het recente cannabisgebruik heeft vooral betrekking op 
adolescenten en jongvolwassenen.

Het recente cannabisgebruik en het experimenteren 
met cannabis zijn vaker voorkomend in Brussel dan in de 
Belgische gemeenten buiten de grote steden. Brusselse 
vrouwen hebben vaker geëxperimenteerd met cannabis 

dan vrouwen in de grote Waalse steden. Brusselse mannen 
hebben minder vaak recent cannabis gebruikt dan de 
inwoners van de grote Vlaamse steden. 

Figuur 3-21 aandeel Brusselaars die recent cannabis hebben gebruikt, naar leeftijd en geslacht, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Figuur 3-22 aandeel Brusselaars die reeds hebben geëxperimenteerd met cannabis of recent cannabis hebben gebruikt naar woonplaats en 
geslacht, 2004
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De HBSC-enquête die in de scholen werd gehouden, geeft 
enkele schattingen van het gebruik van illegale drugs bij 
adolescenten: 30,1 % van de Brusselse jongens en 24,2 % 
van de Brusselse meisjes verklaren reeds cannabis te hebben 
gebruikt; en 12,3 % van de Brusselse jongens en 6,2 % 
van de Brusselse meisjes gebruiken regelmatig cannabis 
(minstens eenmaal per week). 

De grootste stijging voltrekt zich tussen 14 en 16 jaar.
Het experimenteren en regelmatig gebruiken van cannabis 
komt significant vaker voor bij jongeren uit het algemeen 
secundair onderwijs dan bij jongeren uit het technisch of 
beroepsonderwijs (niet geïllustreerd). 

Ecstasy is een synthetische drug afgeleid van amfetamines. 
Ecstasy is in essentie een psychostimulantium en zorgt 
voor een ontremmend effect. Het gebruik van ecstasy is 
het laatste decennium sterk gestegen. Ecstasy wordt vaak 
gebruikt op technofuiven of tijdens discotheekbezoeken 
(12). 
In Brussel verklaren 3,6 % van de jongens en 3,4 % van de 
meisjes reeds ecstasy te hebben gebruikt.

Figuur 3-23 aandeel Brusselse adolescenten die reeds hebben geëxperimenteerd met cannabis of minstens eenmaal per week cannabis 
gebruiken, naar leeftijd en geslacht, 2002 en 2006 
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2. Sociale gezondheidsongelijkheden

Ondanks een algemene verbetering van de 
gezondheidstoestand van de bevolking blijven sociale 
ongelijkheden op het vlak van mortaliteit en gezondheid 
niet alleen bestaan, maar worden ze zelfs groter in de 
ontwikkelde landen. Het gaat niet alleen om een verschil 
tussen de meest achtergestelde en de meest begunstigde 
bevolkingsgroepen, maar om een continue gradiënt 
doorheen alle lagen van de bevolking. Alle levensfasen 
worden hierdoor getroffen. 

Deze ongelijkheden hebben verschillende oorzaken 
op vele vlakken, die soms ver verwijderd lijken van het 
domein van de gezondheid: het gaat hier bijvoorbeeld over 
onderwijs, toegang tot tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, 
pensioenleeftijd, huisvestingsbeleid, herverdeling van 
de rijkdom (fiscaliteit, sociale bijstand,…), toegang tot 
verzorging en de kost van de verzorging,…
Al deze factoren hebben een cumulatieve invloed op de 
gezondheid en de mortaliteit: het zijn bijvoorbeeld dezelfde 
mensen die hinder ondervinden van moeilijk of gevaarlijk 
werk, van een giftige of stresserende omgeving, van precaire 
woonomstandigheden (transversale accumulatie), en die 
eveneens sinds (of zelfs vóór) hun geboorte en hun leven 
lang worden geconfronteerd met een opeenstapeling van 
negatieve factoren (accumulatie over een lange periode).

Deze negatieve factoren zijn ook onderling nauw met 
elkaar verbonden, waardoor aaneenschakelingen van 
omstandigheden of gebeurtenissen ontstaan die de 
gezondheidsproblemen langzamerhand verergeren (bv.: 
jobverlies kan leiden tot een depressie, waardoor niet 
alleen de kansen op nieuw werk dalen, maar men ook 
ongezonde levensgewoonten gaat aannemen, waardoor de 
gezondheidstoestand verslechtert, enz.) (13).

Omdat in de Brusselse bevolking alle maatschappelijke 
lagen zijn terug te vinden, van de allerarmsten tot de 
allerrijksten, zijn de sociale ongelijkheden op het vlak van 
gezondheid in het gewest zeer uitgesproken, zoals verder in 
dit hoofdstuk zal worden aangetoond.

De sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid 
vertalen zich met name in ongelijkheden inzake het 
risico van overlijden als gevolg van verschillende 
omstandigheden of aandoeningen. De gegevens van de 
overlijdensstatistieken leveren dus een schat aan informatie 
op over de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid. 
In dit hoofdstuk zullen eerst deze gegevens worden 
geanalyseerd.
Maar de ongelijkheid op het vlak van mortaliteit is 
slechts het topje van de ijsberg die in veel ruimere zin alle 
ongelijkheden op het vlak van gezondheid omvat. Deze 
zullen worden besproken in het tweede deel van het 
hoofdstuk, waarvoor de Nationale Gezondheidsenquête als 
belangrijkste informatiebron zal worden gebruikt.

Methodologie: analyse van de ongelijkheden op het vlak van mortaliteit

Voor de mortaliteit vóór de leeftijd van één jaar hebben we de gegevens van de overlijdens- en 
geboortestatistieken gebruikt, die gegevens bevatten over de socioprofessionele status van de ouders. 
Verschillende sociaaleconomische variabelen werden gecombineerd [10] om te komen tot een indicator 
gebaseerd op het aantal inkomens uit arbeid in het gezin: 0, 1 of 2 inkomens. Bij alleenstaande moeders wordt 
enkel rekening gehouden met hun beroepsactiviteit. In categorie 0 inkomens komen dus de nieuwgeborenen 
terecht van wie geen van beide ouders een beroepsactiviteit heeft of van wie de moeder alleenstaand is en 
geen inkomen heeft.

Wat betreft de sociale ongelijkheden op het vlak van mortaliteit na de leeftijd van één jaar, beschikken 
we niet over betrouwbare gegevens om deze op individueel niveau te meten [11]. Daarom hebben we het 
gemiddelde socio-economische niveau (SEN) van de verblijfsgemeente als indicator van de socio-economische 
status van de personen gebruikt. De gemeenten werden ondergebracht in drie categorieën op basis van een 
clusteranalyse* (zie kaart 1-01 aan het einde van deel I). De resultaten voor diegenen jonger dan 65 en de 
65-plussers worden afzonderlijk voorgesteld omdat de belangrijkste doodsoorzaken van deze beide groepen 
verschillen.

(Zie ook Deel VI «Bronnen en methodologische toelichting»)

10  Voor meer details over de methodologie verwijzen we naar het dossier “Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004”.

11  In de overlijdensstatistieken bestaan er wel variabelen over de socio-economische situatie van de overleden personen, maar behalve het probleem van de ontbrekende 
gegevens, bestaat er geen externe noemer waarmee de mortaliteitscijfers per sociale categorie zouden kunnen worden berekend. 
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2.1  DE ONGELIJKHEDEN OP HET VLAK VAN 
MORTALITEIT

2.1.1  Ongelijkheden van bij de geboorte

Het risico om te overlijden van Brusselse nieuwgeborenen 
tijdens de perinatale periode of vóór de leeftijd van één 
jaar verschilt aanzienlijk naargelang de sociale status van 
de ouders. De gedetailleerde analyses in het dossier dat 
het observatorium in 2007 publiceerde (14) tonen aan 
dat deze ongelijkheden geen verband houden met een 
specifiek gezondheidsprobleem, maar betrekking hebben 
op alle oorzaken van foeto-infantiel overlijden (congenitale 
afwijkingen, complicaties bij de vroeggeboorte, 
wiegendood, enz.). 

Voor de periode 2003-2007 lag het risico van overlijden 
vóór de leeftijd van één jaar 2,3 maal hoger voor een kind 
geboren in een huishouden zonder inkomen uit arbeid dan 
in een gezin met twee inkomens. De verschillen zijn groter 
voor de postneonatale periode [12] (Relatief Risico = 3,2) dan 
voor doodgeboorte (RR = 2,7) of de neonatale periode (RR = 
1,6).

Het verschil in foeto-infantiele mortaliteit tussen de 
armste en de meest welstellende sociale klassen is tussen 
de periodes 1998-2002 en 2003-2007 groter geworden 
(het relatieve risico is gestegen van 2,1 naar 2,3). Deze 
stijging is voornamelijk het gevolg van de toename van de 
doodgeboorten bij kinderen uit de armste gezinnen. Het 
verschil in foeto-infantiele mortaliteit tussen kinderen van 
gezinnen met één inkomen en twee inkomens is echter 
kleiner geworden (het relatieve risico is gedaald van 1,8 naar 
1,6), dankzij de aanzienlijke daling van de postneonatale 
mortaliteit.

Het risico om te overlijden in het eerste levensjaar 
ligt meer dan 2 keer zo hoog voor een kind 

geboren in een huishouden zonder inkomen uit 
werk dan in een huishouden met 2 inkomens.

Figuur 3-24 Foetale, neonatale en postneonatale mortaliteit naargelang het aantal inkomens uit arbeid in het gezin voor de periodes 1998-
2002 en 2003-2007, Brussel
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Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

12  De foeto-infantiele mortaliteit wordt verdeeld in drie delen: foetale mortaliteit of 
doodgeboorte (overleden vóór of tijdens de bevalling vanaf 22 weken of minstens 
500 g), neonatale mortaliteit (overlijden tussen 0 en 27 dagen na de bevalling) en 
postneonatale mortaliteit (overlijden tussen 28 en 364 dagen).
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2.1.2  Levensverwachting en algemene 
mortaliteit

Levensverwachting bij de geboorte

De levensverwachting bij de geboorte verschilt 
naargelang het socio-economisch niveau. Bij vergelijking 
van de levensverwachting volgens socio-economische 
niveau van de verblijfsgemeente, wordt een verschil in 
levensverwachting waargenomen tussen de armste en de 
rijkste Brusselse gemeenten van 3,4 jaar voor mannen en 3,1 
jaar voor vrouwen.

De levensverwachting stijgt in de gemeenten van alle 
categorieën, maar bij de mannen is er een sterkere stijging 
voor de rijke en intermediaire gemeenten (respectievelijk 
+1,6 en +1,7 jaar) dan voor de armste gemeenten (+0,9 jaar). 
Het verschil in levensverwachting bij de geboorte tussen de 
armste en de rijkste gemeenten tussen 1998-2002 (2,7 jaar) 
en 2003-2007 (3,4 jaar) neemt dus nog toe. Bij de vrouwen 
is de stijging van de levensverwachting redelijk homogeen 
in alle categorieën van gemeenten en blijven de verschillen 
stabiel (3,0 jaar in 1998-2002 en 3,1 jaar in 2003-2007).

Figuur 3-25 evolutie van de levensverwachting bij de geboorte per categorie van gemeenten en per geslacht, Brussel, 1998-2002  
en 2003-2007 

Hoog SEN  76,7 78,3 82,6 83,3
Gemiddeld SEN 74,2 75,9 80,7 81,2
Laag SEN 74,0 74,9 79,6 80,2

72

74

76

78

80

82

84

2003-20071998-20022003-20071998-2002

Levensverwachting
bij de geboorte

vrouwenMannen

Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Vroegtijdige mortaliteit

De vroegtijdige mortaliteit (vóór de leeftijd van 65 jaar) ligt 
significant lager bij de inwoners van de rijkste gemeenten 
dan bij de inwoners van de andere categorieën van 
gemeenten. De verschillen zijn groter bij mannen dan bij 

vrouwen en manifesteren zich vooral vóór de leeftijd van 
één jaar (zie hoger) en vanaf 40 jaar (opgelet, de grafieken 
hebben een verschillende schaal).

Figuur 3-26 Mortaliteit vóór 65 jaar per leeftijdscategorie naargelang het socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, mannen, 
Brussel, 2003-2007 
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Laag SEN  766,4 21,3 15,8 22,8 52,1 65,6 55,0 89,9 119,7 251,4 408,9 648,4 937,5 1661,1
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Figuur 3-27 Mortaliteit vóór 65 jaar per leeftijdscategorie naargelang het socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, vrouwen, 
Brussel, 2003-2007 
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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In vergelijking met de inwoners van de rijkste gemeenten, 
en gestandaardiseerd voor leeftijd, wordt een oversterfte 
genoteerd van 25 % bij mannen woonachtig in een 
intermediaire gemeente en 33 % bij mannen woonachtig in 
de arme gemeenten. Dit wordt afgebeeld in onderstaande 
grafiek [13]. Voor vrouwen bedraagt de oversterfte 
respectievelijk 17 % en 16 %. 

Tussen 1998-2002 en 2003-2007 zien we een afname van 
het verschil tussen de rijke en de intermediaire gemeenten. 
Het verschil tussen rijke en arme gemeenten stijgt lichtjes 
voor mannen maar daalt voor vrouwen.

Figuur 3-28 evolutie van de gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s (sMr) voor de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar naar categorie van 
gemeenten* en naar geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

13  Vergelijking door indirecte standaardisatie (zie toelichting in Deel VI “Bronnen en 
methodologische toelichting”). 
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Mortaliteit na 65 jaar

De mortaliteit van de 65-plussers ligt eveneens significant 
lager in de rijke gemeenten dan in de andere categorieën 
van gemeenten. De verschillen tussen de intermediaire 
gemeenten en de armste gemeenten zijn meer uitgesproken 
dan voor de vroegtijdige mortaliteit. Dit kan deels worden 
verklaard door het feit dat het aandeel migranten in de 

arme gemeenten lager ligt onder de 65-plussers dan 
onder de jongere bevolking, waardoor de negatieve 
impact van de sociale status op de mortaliteit minder 
gecompenseerd wordt door de lagere mortaliteitscijfers van 
bevolkingsgroepen uit mediterrane landen (zie Hoofdstuk 3 
«Multicultureel Brussel»).

Figuur 3-29 Mortaliteit na 65 jaar naar leeftijd en naar socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, mannen, Brussel, 2003-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Figuur 3-30 Mortaliteit na 65 jaar naar leeftijd en naar socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, vrouwen, Brussel, 2003-2007 
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In vergelijking met de inwoners van de rijke gemeenten 
en gestandaardiseerd voor leeftijd wordt een oversterfte 
vastgesteld van 19 % bij mannen woonachtig in de 
intermediaire gemeenten en 31 % bij mannen woonachtig 
in de arme gemeenten. Voor vrouwen bedraagt de 
oversterfte respectievelijk 19 % en 34 %.

Tussen 1998-2002 en 2003-2007 zien we zowel voor mannen 
als voor vrouwen een toename van het verschil tussen 
rijke en arme gemeenten. Deze evolutie hangt samen met 
een grotere daling van de mortaliteitscijfers in de rijke 
gemeenten.

Gezien de sociale segregatie van de Brusselse ruimte kunnen de sociale ongelijkheden in 
gezondheid benaderd worden door de ongelijkheden in de sterfte tussen de gemeenten.

Figuur 3-31 Gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s (sMr) voor de 65-plussers naar categorie van gemeenten* (referentie = rijke 
gemeenten) en naar geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

LaagGemiddeldHoogLaagGemiddeldHoogLaagGemiddeldHoogLaagGemiddeldHoog

1,00 1,00 1,00 1,00

1,13
1,19

1,10
1,19

1,22
1,31

1,22
1,34

SMR

 Mannen 1998-2002 Mannen 2003-2007 vrouwen 1998-2002 vrouwen 2003-2007

* referentie = rijke gemeenten
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

2.1.3  De belangrijkste doodsoorzaken die 
aan de basis liggen van de sociale 
ongelijkheden in de mortaliteit

De waargenomen ongelijkheden in termen van 
levensverwachting en mortaliteit worden verklaard 
door ongelijkheden ten aanzien van een veelheid van 
doodsoorzaken. 
Talrijke studies hebben erop gewezen dat de sociale 
ongelijkheden op het vlak van mortaliteit niet 
kunnen worden verklaard door een of ander specifiek 
gezondheidsprobleem, maar veeleer door een toenemende 
kwetsbaarheid voor de meeste gezondheidsproblemen 

naarmate men afdaalt op de maatschappelijke ladder (15; 
16).
Deze kwetsbaarheid vindt haar oorsprong op verschillende 
niveaus: enerzijds op het vlak van de risicofactoren, wat 
leidt tot verschillen in incidentie of ernst; anderzijds op 
het vlak van de zorg (laattijdige diagnose en behandeling, 
verschillen inzake de kwaliteit van de behandeling of de 
verzorging), wat leidt tot verschillen in overlevingskansen.

Sociale status of culturele context
De methodologie die werd gebruikt om de sociale ongelijkheden op het vlak van mortaliteit in dit rapport te 
behandelen laat jammer genoeg geen erg fijne analyse van de impact van de sociale status op de verschillende 
doodsoorzaken toe. Het is meer bepaald erg moeilijk om de specifieke impact van de sociale status te meten 
voor gezondheidsproblemen die eveneens sterk worden beïnvloed door culturele factoren. De gemeenten 
die in de categorie met een lage socio-economische status worden ingedeeld (Molenbeek en Sint-Joost-ten-
Node), zijn tevens gemeenten met een groot aandeel niet-Europese migranten. Voor de interpretatie van de 
verschillen tussen de gemeenten is het dus belangrijk rekening te houden met de mortaliteitsverschillen 
tussen de nationaliteitsgroepen, die worden beschreven in het volgende hoofdstuk.
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De twee volgende tabellen bevatten de gestandaardiseerde 
mortaliteitsratio’s voor de categorie jonger dan 65 jaar 
en voor de 65-plussers, voor de periode 2003-2007 en 
per categorie van gemeenten, voor enkele belangrijke 
doodsoorzaken waarvoor significante verschillen werden 
waargenomen tussen de verschillende categorieën van 
gemeenten. 

tabel 3-02 Gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s voor de categorie jonger dan 65 jaar naar doodsoorzaak, categorie van gemeenten* en 
geslacht, Brussel, 2003-2007 [14] 

SEN
Totaal aantal 
sterfgevallen

Mannen Vrouwen

SMR
Betrouwbaarheids-

interval van 95 %
SMR BI van 95 %

Longkanker
Hoog 215 1,00   1,00
Gemiddeld 595 1,28 1,16 1,41 1,19 1,03 1,37
Laag 94 1,59 1,24 2,00 0,98 0,62 1,47

Borstkanker
Hoog 116 1,00
Gemiddeld 210 0,86 0,75 0,99
Laag 31 0,91 0,62 1,29

Ischemische hartziekten
Hoog 138 1,00 1,00
Gemiddeld 426 1,36 1,21 1,51 1,45 1,17 1,78
Laag 64 1,59 1,20 2,06 1,20 0,60 2,14

Cerebrovasculaire aandoeningen
Hoog 76 1,00 1,00
Gemiddeld 225 1,15 0,95 1,38 1,53 1,26 1,86
Laag 26 1,06 0,61 1,72 1,00 0,48 1,84

Chronische ademhalingsziekten
Hoog 41 1,00 1,00
Gemiddeld 162 2,11 1,74 2,54 1,35 1,00 1,78
Laag 30 2,95 1,87 4,43 1,34 0,54 2,76

Diabetes (totaal)
Hoog 69 1,00   1,00   
Gemiddeld 281 1,41 1,20 1,63 3,16 2,59 3,80
Laag 49 1,88 1,29 2,63 3,22 1,84 5,23

Verkeersongevallen
Hoog 24 1,00 1,00
Gemiddeld 83 1,01 0,78 1,30 2,19 1,35 3,34
Laag 21 1,88 1,12 2,98 2,22 0,46 6,49

Andere ongevallen 
Hoog 75 1,00 1,00
Gemiddeld 262 1,53 1,32 1,76 1,12 0,87 1,41
Laag 34 1,45 0,96 2,11 0,76 0,30 1,56

Zelfmoord
Hoog 173 1,00 1,00
Gemiddeld 436 0,95 0,84 1,06 0,96 0,80 1,13
Laag 46 0,65 0,44 0,92 0,76 0,44 1,24

Moord
Hoog 13 1,00 1,00
Gemiddeld 83 2,26 1,70 2,96 2,89 1,95 4,13
Laag 13 2,87 1,37 5,27 2,11 0,44 6,17

* referentiecategorie = rijke gemeenten
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

14  De significante verschillen hebben een gekleurde achtergrond. 
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tabel 3-03 Gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s voor de 65-plussers, naar doodsoorzaak, categorie van gemeenten* en geslacht, Brussel, 
2003-2007 [14]

SEN
Totaal aantal 
sterfgevallen

Mannen Vrouwen
SMR BI van 95 % SMR BI van 95 %

Longkanker
Hoog 448 1,00 1,00
Gemiddeld 1 109 1,43 1,33 1,54 1,23 1,10 1,37
Laag 176 1,62 1,35 1,93 1,33 0,99 1,74

Borstkanker
Hoog 223 1,00
Gemiddeld 448 1,13 1,03 1,24
Laag 56 1,03 0,78 1,34

Colorectale kanker
Hoog 314 1,00 1,00
Gemiddeld 670 1,21 1,08 1,36 1,22 1,10 1,35
Laag 92 1,13 0,80 1,54 1,27 0,95 1,66

Ischemische hartziekten
Hoog 1 271 1,00 1,00
Gemiddeld 2 801 1,27 1,21 1,34 1,27 1,21 1,34
Laag 440 1,36 1,17 1,56 1,54 1,36 1,75

Cerebrovasculaire aandoeningen
Hoog 911 1,00 1,00
Gemiddeld 1 886 1,17 1,09 1,26 1,22 1,15 1,29
Laag 290 1,22 0,98 1,49 1,42 1,23 1,64

Chronische ademhalingsziekten
Hoog 535 1,00 1,00
Gemiddeld 1 267 1,36 1,26 1,47 1,34 1,14 1,46
Laag 222 1,81 1,51 2,15 1,62 1,31 1,97

Pneumonie
Hoog 622 1,00 1,00
Gemiddeld 1 210 1,15 1,05 1,25 1,13 1,05 1,22
Laag 220 1,47 1,17 1,81 1,54 1,29 1,83

Diabetes (totaal)
Hoog 640 1,00 1,00
Gemiddeld 1 789 1,63 1,52 1,74 1,57 1,47 1,67
Laag 270 1,58 1,30 1,89 1,90 1,61 2,22

Dementie (totaal)
Hoog 1 491 1,00 1,00
Gemiddeld 2 820 1,05 0,98 1,12 1,13 1,08 1,18
Laag 517 1,49 1,27 1,74 1,48 1,33 1,64

Alcohol (ruim totaal)
Hoog 260 1,00 1,00
Gemiddeld 619 1,26 1,14 1,39 1,37 1,19 1,57
Laag 77 1,09 0,81 1,43 1,22 0,80 1,79

* referentiecategorie = rijke gemeenten
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Kankers

Longkanker speelt in de meeste landen een belangrijke 
rol in de sociale ongelijkheden op het vlak van mortaliteit 
(13). Ook in het Brussels Gewest zien we een veel grotere 
oversterfte in de meest achtergestelde gemeenten. Gezien 
de slechte vooruitzichten van dit type kanker kunnen 
de waargenomen verschillen vooral worden verklaard 
door verschillen in blootstelling aan risicofactoren, in het 
bijzonder tabaksgebruik, maar ook milieufactoren (17).

Bij mannen jonger dan 65 jaar wordt een duidelijke sociale 
gradiënt waargenomen met een oversterfte van 28 % in de 
intermediaire gemeenten en 59 % in de armere gemeenten 
in vergelijking met de rijke gemeenten.
Het verschil tussen de arme en de rijke gemeenten tussen 
de 2 periodes is toegenomen (van +31 % naar +59 %), terwijl 
het verschil tussen de intermediaire en de rijke gemeenten 
is gedaald (van +47 % naar +28 %). Deze evolutie zou 
zich moeten doorzetten in de komende jaren, gezien de 
ongunstige evolutie van de sociale ongelijkheden op het 
vlak van tabaksgebruik (zie verder paragraaf 2.3.1). 

Bij vrouwen jonger dan 65 wordt enkel in de intermediaire 
gemeenten een oversterfte vastgesteld. In de periode 
1998-2002 daarentegen zagen we een sociale gradiënt met 
een oversterfte van respectievelijk 35 % en 94 % voor de 
intermediaire en arme gemeenten in vergelijking met de 
rijke gemeenten.
De daling of zelfs de verdwijning van de sociale gradiënt 
tussen de twee periodes kan waarschijnlijk worden 
verklaard door het stijgende aandeel Marokkaanse vrouwen 
in de leeftijdsgroepen die door longkanker worden 
getroffen. Deze vrouwen worden immers minder getroffen 
door longkanker omdat ze minder roken (zie hoofdstuk 3: 
“Multicultureel Brussel”).
Voor vrouwen jonger dan 55 jaar is het mortaliteitscijfer 
door longkanker het laagst in de arme gemeenten.

Na de leeftijd van 65 jaar wordt een sociale gradiënt 
gevonden voor zowel mannen als vrouwen, die meer 
uitgesproken is dan voor de vroegtijdige mortaliteit 
(tabellen 3-02 en 3-03 en figuur 3-32).

De drie volgende grafieken tonen de waargenomen 
evolutieverschillen in de drie categorieën van gemeenten 
voor mannen.

Figuur 3-32 Mortaliteitscijfer door longkanker naar leeftijd, geslacht en het socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, Brussel,  
2003-2007

Mannen hoog SEN 9,1 28,7 52,1 100,4 214,7 220,9 316,5 300,9
Mannen gemiddeld SEN 10,5 44,9 93,5 116,9 234,9 311,1 405,5 534,2
Mannen laag SEN 5,5 46,9 139,0 133,9 319,4 379,2 527,2 537,4
Vrouwen hoog SEN 4,1 8,3 47,3 53,2 79,2 83,7 84,5 120,7
Vrouwen gemiddeld SEN 4,5 25,4 44,0 61,0 98,7 87,6 101,8 146,8
Vrouwen laag SEN 6,3 6,9 31,1 60,5 87,7 85,6 166,5 126,6
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In de rijke gemeenten wordt een zeer opmerkelijke daling 
van de mortaliteitscijfers genoteerd vanaf 65 jaar. Deze 
evolutie weerspiegelt de evolutie van het tabaksgebruik dat 
aanzienlijk is teruggelopen in de meest welstellende milieus 
sinds de jaren 80 (zie verder par. 2.3.1).
In de intermediaire gemeenten is de daling van de cijfers 
kleiner, maar toch van toepassing op alle leeftijdscategorieën 
boven 50 jaar. Deze evolutie weerspiegelt de latere 

daling van het tabaksgebruik in de intermediaire sociale 
categorieën.
In de armere gemeenten worden zelfs hogere cijfers 
genoteerd in 2003-2007 dan in 1998-2002 voor de jongsten 
en in de categorie 60-69 jaar. Dit sluit aan bij de waarneming 
dat er geen daling van het tabaksgebruik, maar zelfs een 
stijging is in de laagst geschoolde groepen (zie hoofdstuk 1 
«Levensstijl»).

Figuur 3-33 sterftecijfers voor longkanker naar leeftijd, vergelijking 1998-2002 en 2003-2007, per categorie van gemeenten, Mannen, Brussel 
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Voor borstkanker is de situatie anders. In de internationale 
literatuur stelt men een relatieve bescherming van de laagst 
geschoolde vrouwen vast, althans in de studies betreffende 
het einde van de 20ste eeuw. Deze bescherming zou verband 
houden met het feit dat ze meer en vroeger kinderen 
krijgen (13). Deze beschermende factoren zien we ook bij 
Marokkaanse en Turkse migrantenvrouwen, die relatief 
beschermd zijn tegen borstkanker, althans de generatie 
ouder dan 50 jaar (zie analyses per nationaliteit in hoofdstuk 
3: «Multicultureel Brussel»). Ongetwijfeld biedt het grote 
aandeel van deze vrouwen in de arme gemeenten en 
achtergestelde wijken van de intermediaire gemeenten een 
verklaring voor het lager mortaliteitsrisico door borstkanker 
voor vrouwen jonger dan 65 jaar (niet geïllustreerd). 

Een recente Franse studie toont echter aan dat de 
ondersterfte van de laagst geschoolde vrouwen afneemt 
met de tijd en verdwijnt aan het einde van de jaren 90, 
met momenteel zelfs een mortaliteit die lichtjes hoger ligt 
voor deze categorie vrouwen (18). Ondanks de hierboven 
vermelde beschermende effecten wordt langzaamaan een 
toename van de sociale ongelijkheden zichtbaar op het vlak 
van mortaliteit door borstkanker, te wijten aan het feit dat 
de meest achtergestelde sociale categorieën minder lang 
leven (latere diagnose, andere gelijktijdige aandoeningen of 
verschillen in behandeling) en aan het opduiken van andere 
risicofactoren, zoals obesitas of een sedentaire levensstijl. 
Om deze verdere toename van sociale ongelijkheden 
te vermijden, is het dus essentieel ervoor te zorgen dat 
iedereen op dezelfde manier kan genieten van de zeer grote 
vooruitgang op het vlak van opsporing en behandeling van 
deze kanker.

De sociale ongelijkheden in de borstkankersterfte 
nemen beetje bij beetje toe terwijl op het einde 
van de 20ste eeuw de lager opgeleide vrouwen 
nog van een relatieve bescherming genoten.

Voor colorectale kanker wordt geen verschil in 
mortaliteit gevonden naargelang de sociale status van de 
verblijfsgemeente voor de groep jonger dan 65 jaar.
Voor de periode 2003-2007 is er een significante oversterfte 
in de intermediaire gemeenten voor de 65-plussers (niet het 
geval in 1998-2002). Deze evolutie moet ook de overheid 
beroeren op het ogenblik dat een opsporingsprogramma 
voor deze kanker wordt opgezet.
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Cardiovasculaire aandoeningen

De mortaliteit door ischemische hartziekten stijgt naarmate 
de sociale status van de verblijfsgemeente afneemt. De 
ongelijkheden op het vlak van mortaliteit door ischemische 
hartziekten kunnen zowel worden verklaard door de 
verschillen in blootstelling aan risicofactoren (stress, 
tabaksgebruik, lichaamsbeweging, voeding) als door de 
verschillen in behandeling (diagnose, behandeling van 
de biologische risicofactoren, intense behandeling en 
revalidatie na infarct) (13; 19; 20).

Bij mannen is er een zeer duidelijke sociale gradiënt: in 
vergelijking met de inwoners van de rijke gemeenten 
wordt bij de inwoners van de intermediaire gemeenten een 

oversterfte vóór 65 jaar van 36 % genoteerd, bij de inwoners 
van de arme gemeenten is dit 59 %. Tussen 1998-2002 en 
2003-2007 is het verschil tussen de intermediaire en rijke 
gemeenten gedaald (van +53 % naar +36 %), terwijl het 
verschil tussen de rijke en arme gemeenten is toegenomen 
(van +41 % naar +59 %).

Voor vrouwen ligt de mortaliteit vóór 65 jaar aanzienlijk 
hoger in de intermediaire gemeenten. Bij de 65-plussers 
wordt, net als voor de mannen, een duidelijke sociale 
gradiënt teruggevonden met een oversterfte van 54 % voor 
de vrouwen van de arme gemeenten in vergelijking met de 
rijke gemeenten.

Figuur 3-34 Mortaliteitscijfers door ischemische hartziekte naar leeftijd, geslacht en het socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, 
Brussel, 2003-2007 
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Mannen laag SEN 16,4 33,5 69,5 160,7 223,6 260,7 629,7 882,9
Vrouwen hoog SEN 4,1 4,1 10,7 25,5 35,2 68,2 107,8 266,6
Vrouwen gemiddeld SEN 5,3 7,8 21,5 30,5 47,9 100,6 176,2 322,0
Vrouwen laag SEN 6,3   25,9 38,2 58,6 199,8 519,1
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Diabetes

Diabetes [15] is een van de doodsoorzaken waarbij de sociale 
ongelijkheden het grootst zijn, zowel vóór als na 65 jaar (zie 
tabellen 3-02 en 3-03). 

De verschillen zijn bijzonder duidelijk voor de mortaliteit 
bij vrouwen vóór 65 jaar: het mortaliteitscijfer in de 
intermediaire en arme gemeenten ligt meer dan driemaal 
hoger dan in de rijke gemeenten.
 
De zeer duidelijke verschillen tussen categorieën van 
gemeenten kunnen worden verklaard door de negatieve 
impact van de sociale status boven op de risico’s die 

verband houden met de nationaliteit. Het is immers bekend 
dat Turkse en Marokkaanse vrouwen een groter risico lopen 
om diabetes te ontwikkelen (zie deel II, hoofdstuk 3.7).
 
De impact van de sociale status berust op de ongelijkheid 
ten opzichte van risicofactoren zoals voedingsgewoonten 
of een sedentaire levenswijze (zie verder). Maar deze impact 
kan ook de verschillen in de kwaliteit van de behandeling 
weerspiegelen.

Figuur 3-35 Mortaliteitscijfers door diabetes naar leeftijd, geslacht en het socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, Brussel, 2003-
2007 
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15  Het gaat hier om diabetes als initiële of geassocieerde doodsoorzaak (zie Deel II 
“Gezondheidstoestand”, hoofdstuk 3.7).
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«Gewelddadige» overlijdens

Zelfmoord is een van de belangrijkste oorzaken van 
vroegtijdig overlijden in Brussel. Deze doodsoorzaak draagt 
echter niet bij tot de oversterfte die in de armere gemeenten 
wordt waargenomen. In tegendeel, we zien zelfs een 
significant lagere mortaliteit door zelfmoord voor mannen in 
de arme gemeenten. De omvang van de Brusselse bevolking 
afkomstig uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen 
(met lage zelfmoordcijfers) kan een verklaring bieden voor 
deze vaststelling.
 
Vroegtijdig overlijden door een ongeval komt dan weer 
minder vaak voor bij bewoners van een rijke gemeente dan 
in de andere categorieën van gemeenten.

Andere specifieke doodsoorzaken bij bejaarden

Boven 85 jaar is meer dan 17 % van de sterfgevallen te 
wijten aan dementie [16]. Uit studies is gebleken dat er een 
omgekeerd verband bestaat tussen de sociale status en 
het risico om dementie te ontwikkelen (13). Momenteel 
zijn er geen gegevens beschikbaar over de prevalentie 
van dementie naargelang de sociale kenmerken in Brussel, 
maar er worden wel significante mortaliteitsverschillen 
waargenomen tussen de categorieën van gemeenten. Na 
controle voor de leeftijd wordt een oversterfte van bijna 
50 % genoteerd voor de inwoners van de armere gemeenten 
in vergelijking met de rijke gemeenten (+49 % voor mannen 
en +48 % voor vrouwen).

Figuur 3-36 Mortaliteitscijfer door dementie naar leeftijd, geslacht en socio-economisch niveau van de verblijfsgemeente, Brussel,  
2003-2007 
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16  Het gaat hier om sterfgevallen waarbij dementie als initiële oorzaak of als 
geassocieerde doodsoorzaak wordt genoemd.
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Pneumonie is een belangrijke doodsoorzaak voor bejaarden. 
Ook voor deze aandoening wordt een significante sociale 
gradiënt waargenomen met een oversterfte van 54 % voor 
vrouwen en 47 % voor mannen in de arme gemeenten in 
vergelijking met de rijke gemeenten. Met betrekking tot 

de vaccinatie van de 65-plussers tegen pneumokokken 
tonen de resultaten van de Gezondheidsenquête 2004 aan 
dat er een kleine, niet-significante sociale gradiënt bestaat 
naargelang het opleidingsniveau.

2.2 DE SOCIALE ONGELIJKHEDEN 
OP HET VLAK VAN DE 
GEZONDHEIDSTOESTAND 

De ongelijkheden op het vlak van mortaliteit zijn slechts 
het topje van de ijsberg. Ze zijn een weerspiegeling van de 
sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheidstoestand. 
Deze zijn onderzocht in de Nationale Gezondheidsenquête 
en in de HBSC-enquête voor jongeren (zie kader). 

Methodologie: Ongelijkheden op het vlak van gezondheid en levensstijl
Voor de gezondheidsproblemen en de levensstijl zijn de sociale ongelijkheden geanalyseerd met behulp van de 
Nationale Gezondheidsenquête, voor jongeren wordt de HBSC-enquête gebruikt. Het betreft in beide gevallen 
een inschatting van de gezondheidstoestand door de mensen zelf.

De Gezondheidsenquête bevat verschillende variabelen die een indicator zijn voor de sociale status: het 
inkomen van het gezin, de beroepsstatus, het hoogste opleidingsniveau in het gezin [17] of het opleidingsniveau 
van ieder individu (voor wie zijn studies heeft beëindigd). Voor de analyses in dit rapport werd deze laatste 
variabele gekozen.

Het individuele opleidingsniveau vormt een goede indicator voor de sociale status, omdat het een grote invloed 
heeft op de positie op de arbeidsmarkt en de levensomstandigheden weerspiegelt gedurende de kindertijd en 
de adolescentie; het biedt tevens het voordeel dat rekening wordt gehouden met het socioculturele aspect van 
de sociale status, een belangrijk aspect voor de gezondheid: zo zijn bijvoorbeeld de toegang tot kwaliteitsvolle 
informatie en het vermogen om informatie in verband met de gezondheid te begrijpen en zich die informatie 
toe te eigenen, sterk verbonden met het opleidingsniveau, onafhankelijk van het inkomensniveau.

Het opleidingsniveau verschilt ook naargelang de leeftijd en de jongere generaties hebben gemiddeld een 
hoger opleidingsniveau. Aangezien ook de leeftijd zelf een belangrijke gezondheidsdeterminant is, moet, om 
de impact van de sociale status op de gezondheid aan te tonen, dan ook een aanpassing voor de leeftijd worden 
doorgevoerd, dit wil zeggen dat de opleidingsniveaus «bij gelijke leeftijd» moeten worden vergeleken. Deze 
aanpassing is doorgevoerd door middel van logistieke regressie (zie Deel VI: «Bronnen en methodologische 
toelichting»).

In de HBSC-enquête werd het socio-economische niveau van het gezin van de jongere gemeten aan de 
hand van de scores op vijf variabelen: bezit van een wagen, het aantal keren dat het gezin het vorige jaar op 
vakantie is gegaan, het aantal computers in het gezin, de activiteitenstatus van de ouders en de waargenomen 
materiële welstand. Voor de analyse werd de ondervraagde populatie onderverdeeld in drie groepen (tertielen) 
naargelang het socio-economisch niveau.

17  Deze variabele wordt gebruikt in de tabellen op de website en in de rapporten van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. 

Bij de inwoners van de rijke gemeenten in het zuidoosten van het gewest liggen de cijfers voor 
algemene mortaliteit en vroegtijdige mortaliteit het laagst, en dit zowel voor de totale sterfte als 

voor de belangrijkste doodsoorzaken, met uitzondering van borstkanker en zelfmoord. 



Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010 163III. Determinanten van gezondheid

2.2.1  De subjectieve gezondheid

Het aandeel Brusselaars dat aangeeft in slechte 
gezondheid te verkeren, is omgekeerd evenredig aan het 
opleidingsniveau.

Het aandeel mannen die een slechte subjectieve gezondheid 
aangeven is significant groter bij de laagst geschoolden dan 
bij mensen met een diploma hoger onderwijs (OR = 3,5). 
Voor vrouwen zijn de verschillen nog groter (OR = 4,2). 

Niet-actieve mensen vinden ook vaker dat zij een slechte 
gezondheid hebben dan wie actief is. Dit is vanzelfsprekend 
waar voor invaliden of mensen met een handicap voor wie 
de gezondheidstoestand aan de basis van de inactiviteit 
ligt, maar evenzeer voor werklozen. Het risico op een 
slechte subjectieve gezondheid ligt significant hoger voor 
werklozen dan voor de actieve bevolking en dit zowel voor 
mannen (OR = 1,6) als voor vrouwen (OR = 3,1).

Zowel laag opgeleiden als 
werklozen voelen zich minder 
gezond dan andere mensen.

Figuur 3-37 aandeel Brusselaars die aangeven in slechte gezondheid te 
verkeren naar opleidingsniveau, 1997-2001-2004
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2.2.2  Chronische aandoeningen

Er wordt een sociale gradiënt teruggevonden voor 
ernstige hartaandoeningen, hoge bloeddruk, bronchitis 
en chronische longproblemen, diabetes en aanhoudende 
rugklachten. Al deze verschillen zijn significant, behalve 
voor hoge bloeddruk bij mannen.

Over het algemeen, en in tegenstelling tot wat we zien voor 
de mortaliteit, zijn de ongelijkheden meer uitgesproken bij 
vrouwen dan bij mannen.

Figuur 3-38 Prevalentie van verschillende chronische aandoeningen naar geslacht en opleidingsniveau, Brussel, 2004
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Na controle voor de leeftijd worden bij vrouwen de 
grootste verschillen teruggevonden voor obesitas, diabetes, 
chronische ademhalingsziekten en ernstige hartkwalen. Bij 
mannen zijn de grootste ongelijkheden terug te vinden bij 
de chronische ademhalingsziekten.

Tussen 1997 en 2004 wordt een stijging van de sociale 
ongelijkheden vastgesteld op het vlak van diabetes 
bij vrouwen. Deze stijging kan worden verklaard door 
een sterke toename van de prevalentie in de meest 
achtergestelde sociale categorieën, terwijl ze bij vrouwen 
met een diploma hoger onderwijs stabiel is gebleven (niet 
geïllustreerd).

Figuur 3-39 vergelijking van de prevalentie van chronische aandoeningen naar geslacht en opleidingsniveau na controle voor de leeftijd 
(or en Bi van 95 %)*, Brussel, 1997-2001-2004
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2.2.3  Geestelijke gezondheid

Ook de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen 
en psychisch lijden stijgt naarmate we afdalen op de 
maatschappelijke ladder.
Er is een duidelijke sociale gradiënt voor slaapstoornissen, 
depressie en angststoornissen [18], en de sociale 
ongelijkheden zijn groter bij vrouwen dan bij mannen 
(figuur 3-40).

Tussen 1997 en 2004 wordt een grote stijging van het 
gebruik van slaapmiddelen en antidepressiva bij de 
laagst geschoolden vastgesteld, terwijl dit gebruik stabiel 
blijft bij mensen met een diploma hoger onderwijs (niet 
geïllustreerd).

De ongelijkheden op het vlak van gezondheid zijn duidelijk van bij de geboorte, met 
minstens tweemaal meer kans op overlijden vóór de leeftijd van één jaar in een gezin zonder 

inkomen uit arbeid dan in een gezin met twee inkomens. Deze ongelijkheden blijven in 
het verdere leven aanwezig, met risico’s van chronische ziekten, ongevallen of geestelijke 

gezondheidsproblemen die toenemen naarmate men afdaalt op de maatschappelijke ladder. 

Figuur 3-40 Psychologische problemen (2001-2004) en gebruik van psychotrope geneesmiddelen naar geslacht en opleidingsniveau (1997-
2001-2004), Brussel
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18  We herhalen dat deze stoornissen in de Gezondheidsenquête worden onderzocht 
via een zelfevaluatievragenlijst, de «Symptom Checklist-90 Revised” of SCL-90-R, zie 
Deel II «Gezondheidstoestand», hoofdstuk 5.



Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010 167III. Determinanten van gezondheid

2.3  SOCIALE ONGELIJKHEDEN OP HET 
VLAK VAN LEVENSSTIJL

De levensstijl, zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging 
en tabaks- of alcoholgebruik, heeft een grote impact op de 
gezondheid van de Brusselaars. De levensstijl is niet enkel 
het resultaat van een persoonlijke “vrije” keuze, maar wordt 
in grote mate beïnvloed door de levensomstandigheden, 
de omgeving, de economische, psychische en sociale 
middelen en het opleidingsniveau. Dit verklaart de sociale 
ongelijkheden met betrekking tot het gezondheidsgedrag.

2.3.1  Tabaksgebruik

Tabaksgebruik is een belangrijke determinerende factor wat 
betreft mortaliteit en is niet op homogene wijze verspreid 
onder de bevolking. 29,3 % van de laagst geschoolde 
Brusselaars verklaart dagelijks te roken, tegenover 20,7 % 
van de mensen met een diploma hoger onderwijs. Dit 
verschil blijft ook na controle voor de leeftijd overeind.

Voor mannen zien we een duidelijke sociale gradiënt, zowel 
voor het dagelijks roken als voor het roken van meer dan 20 
sigaretten per dag (figuur 3-41). Het aandeel zware rokers 
onder de rokers neemt toe naarmate het opleidingsniveau 
daalt: 59,7 % van de laagst geschoolde rokers zijn zware 

rokers, tegenover 44,6 % van de rokers met een diploma 
lager secundair onderwijs en 35,5 % van de rokers met een 
diploma hoger onderwijs.

Voor vrouwen zijn de verschillen vooral opvallend tussen 
vrouwen met een diploma hoger onderwijs en de andere 
vrouwen. Het ontbreken van een duidelijke sociale gradiënt 
bij de vrouwen kan worden verklaard door het feit dat er 
minder rokers zijn bij Marokkaanse migrantenvrouwen 
(figuur 3-41). Na controle voor de nationaliteit zien we 
dezelfde sociale gradiënt dan bij de mannen, waarbij het 
tabaksgebruik daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Figuur 3-41 aandeel dagelijkse en zware rokers naar geslacht en opleidingsniveau, Brussel 1997-2001-2004
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De sociale ongelijkheden op het vlak van 
tabaksgebruik bij mannen nemen toe. Het 
aandeel zware rokers daalt tussen 1997 en 2004 
voor Brusselaars met minstens een diploma 
hoger secundair onderwijs, terwijl het stijgt 
bij de lagergeschoolden (figuur 3-42). Voor de 
vrouwen blijven de verschillen relatief stabiel (niet 
geïllustreerd).

Reeds bij de adolescenten zijn er ongelijkheden 
wat betreft tabaksgebruik. Jongeren uit het 
algemeen secundair onderwijs roken minder 
vaak dan leerlingen van het technisch of 
beroepsonderwijs, en bij de dagelijkse rokers 
vinden we meer zware rokers onder de leerlingen 
van het technisch of beroepsonderwijs, hetgeen 
suggereert dat deze laatsten, ondanks hun jonge 
leeftijd, al meer aan tabak verslaafd zijn (bron 
HBSC).

2.3.2  Voeding

De sociale status heeft ook een invloed op de 
voedingsgewoonten. In het Brussels Gewest worden 
deze mede beïnvloed door de nationaliteit (zie hoofdstuk 
3 “Multicultureel Brussel”). Er bestaat een complexe 
wisselwerking tussen beide factoren. 

Het aandeel mensen dat regelmatig ontbijt ligt significant 
hoger voor mensen met een diploma hoger onderwijs dan 
voor de andere categorieën (Gezondheidsenquête 2004). 
Het aandeel adolescenten die geregeld een ontbijt nemen 
stijgt eveneens naarmate de sociale status hoger is (HBSC). 

In tegenstelling tot wat we zien voor de rest van het land en 
in andere landen merken we geen significante verschillen 
in de consumptie van groenten en fruit tussen sociale 
categorieën (21). Dit zou verband kunnen houden met 
de omvang van de migrantenbevolking (met een hoger 
consumptiepeil van fruit en groenten) onder de meest 
achtergestelde bevolking.
Bij de adolescenten zien we evenwel dat het aandeel 
regelmatige consumenten van groenten en fruit stijgt 
wanneer we de sociale ladder beklimmen (bron HBSC).

De consumptie van vis neemt toe met het opleidingsniveau: 
66,8 % van de Brusselaars met een diploma hoger onderwijs 
eet minstens eenmaal per week vis, tegenover 60,3 % van 
de Brusselaars met een diploma hoger secundair onderwijs 
en 56,2 % van diegenen met hoogstens een diploma lager 
secundair onderwijs. De verschillen zijn minder uitgesproken 
bij vrouwen (respectievelijk 65,1 %, 62,8 % en 62,0 %).
Na statistische controle voor de leeftijd zijn de verschillen 
wel significant voor de mannen, maar niet voor de vrouwen.
De grotere consumptie van vis door de Marokkaanse 
gemeenschap beperkt de sociale gradiënt in dit opzicht in 
Brussel [19].

Andere voedingsgewoonten, veeleer nadelig voor de 
gezondheid, komen vaker voor bij adolescenten met een 
lage sociale status. Het aandeel dat dagelijks hamburgers 
of frieten eet, ligt bijvoorbeeld 2,5 tot 3 keer hoger 
voor adolescenten met een lage sociale status (7,2 % 
zegt dagelijks frieten te eten) dan voor meer gegoede 
adolescenten (2,8 %) (bron HBSC).

19  Na aanpassing voor de leeftijd en de nationaliteit door logistieke regressie 
zien we een significant lagere visconsumptie door Brusselaars met een laag 
opleidingsniveau, zowel voor de mannen als voor de vrouwen (OR opleidingsniveau 
lager of gelijk aan lager secundair onderwijs/hoger onderwijs = 0,53 voor mannen 
en 0,72 voor vrouwen).

Figuur 3-42 evolutie van het aandeel zware rokers in de bevolking naar 
opleidingsniveau, mannen, Brussel, 1997-2001-2004
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2.3.3  Lichaamsbeweging

Er is een duidelijke sociale gradiënt voor 
lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding. Voor 
de indicator die hierboven werd geanalyseerd 
(zie paragraaf 1.2), zijn er bijna tweemaal meer 
personen met een sedentaire levensstijl [20] 
onder de laagst opgeleide Brusselaars dan onder 
diegenen met een diploma hoger onderwijs. 
Na controle voor de leeftijd zijn de verschillen 
groter voor vrouwen dan voor mannen (OR niveau 
lager of gelijk aan lager secundair/hoger onderwijs 
= 2,7 voor mannen en 3,5 voor vrouwen).

Figuur 3-43 aandeel sedentaire personen naar geslacht en 
opleidingsniveau, Brussel, 1997-2001-2004
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20  Het gaat om risicopersonen als gevolg van een gebrek aan lichaamsbeweging als 
vrijetijdsbesteding, zonder rekening te houden met de lichaamsbeweging tijdens 
het werk.
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Figuur 3-44 verdeling van het alcoholconsumptieprofiel naar geslacht en opleidingsniveau, Brussel, 1997-2001-2004
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Figuur 3-45 verdeling van het alcoholconsumptieprofiel bij niet-geheelonthouders naar geslacht en opleidingsniveau, Brussel, 1997-2001-
2004
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2.3.4  Gebruik van alcohol en andere drugs

Overmatig alcoholgebruik ligt aan de basis van 
verschillende gezondheidsproblemen, en in sommige 
landen draagt het bij tot de sociale ongelijkheden op het 
vlak van gezondheid (13).
Alcoholgebruik wordt ook sterk beïnvloed door religieuze 
en culturele factoren. Dit verklaart waarom het aandeel 
Brusselaars die nooit alcohol drinken groter is bij de laagst 
geschoolden, een bevolkingsgroep met een groter aandeel 
Marokkaanse en Turkse migranten.

Bij mannen verschilt het aandeel alcoholgebruikers met een 
chronisch risico niet naargelang het diploma (figuur 3-44). 

Wanneer echter alleen rekening wordt gehouden met de 
niet-geheelonthouders ligt het percentage gebruikers met 
een chronisch risico [21] significant lager in de meer gegoede 
sociale categorie.

Bij vrouwen is het zeer grote aandeel Brusselse 
geheelonthouders onder de laagst geschoolden (meer dan 
de helft) een verklaring voor het feit dat het risicogebruik 
toeneemt met het opleidingsniveau. Als alleen rekening 
wordt gehouden met de niet-geheelonthouders 
bestaat er geen verschil in gebruikersprofiel tussen de 
opleidingsniveaus.

21  Mannen die meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (meer dan 14 glazen voor 
vrouwen) of die minstens eenmaal per week meer dan 6 glazen na elkaar drinken.
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Figuur 3-46 cannabisgebruiksprofiel volgens het geslacht en het opleidingsniveau, Brussel, 1997-2001-2004
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Waarom nemen de verschillen toe?
De verschillen op het vlak van gezondheid tussen de armen en de rijken nemen toe in Brussel. Deze toename 
van de ongelijkheden is meestal het gevolg van een snellere en duidelijkere verbetering van de gezondheid 
voor de meest welgestelde bevolkingsgroepen. Dit verklaart de toename van de verschillen voor de mortaliteit 
vóór de leeftijd van één jaar, voor de mortaliteit door longkanker of ischemische hartziekten en de verschillen 
in levensverwachting bij mannen.

De toename van de verschillen kan evenwel ook worden verklaard door een verslechtering van de situatie van 
de meest achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals voor obesitas en diabetes bij vrouwen of het tabaksgebruik 
bij mannen. 

Brusselse adolescenten lieten een frequenter alcoholgebruik 
optekenen bij leerlingen uit meer gegoede sociale milieus: 
29,1 % van deze jongeren tussen 13 en 18 jaar gebruiken 
minstens 1 keer per week alcohol tegenover 12,6 % van 
de jongeren in de minst begoede milieus (bron HBSC, niet 
geïllustreerd).

In de Gezondheidsenquête wordt bij wie ouder is dan 15 
een sociale gradiënt vastgesteld voor het cannabisgebruik 
die tegengesteld is aan die voor het tabaksgebruik: hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe groter het aandeel 
gebruikers (figuur 3-46). 
In de HBSC-enquête wordt bij de Brusselse adolescenten 
eveneens een frequenter cannabisgebruik waargenomen 
bij de leerlingen van meer gegoede sociale milieus, net 
zoals voor alcohol, zoals hierboven aangehaald (niet 
geïllustreerd).
Niet alle levensgewoonten die nadelig zijn voor de 
gezondheid komen dus vaker voor in minder gegoede 
milieus.
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3. Multicultureel Brussel

3.1  INLEIDING

Het multiculturele karakter van het Brussels Gewest neemt 
nog toe (zie “Demografische context” in Deel I “Algemene 
Context”). Brusselaars van vreemde origine vormen een 
steeds groter aandeel van de bevolking, maar zij vormen 
geen homogene groep.
Er zijn Brusselaars afkomstig uit de arbeidsmigratie uit Italië, 
Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije, Marokko, en daarna 
uit Oost-Europa, van de eerste, de tweede of de derde 
generatie; er zijn min of meer tijdelijke migranten die naar 
Brussel komen om te werken in de Europese instellingen, de 
NAVO of grote multinationals; er zijn mensen die in België 
hun toevlucht zoeken als gevolg van oorlogen of andere 
tragische gebeurtenissen in hun land van oorsprong; en 
tot slot zijn er nog diegenen die op zoek zijn naar een beter 
leven maar voorlopig in de clandestiniteit leven.

Deze situaties hebben niet allemaal dezelfde impact op de 
gezondheid. De levensomstandigheden (huisvesting, werk, 
enz.) - zowel in het land van oorsprong vóór de migratie 
als in het land van opvang -, de voedingsgewoonten, de 
cultuur, de religie en de tradities van het land van oorsprong 
spelen alle een belangrijke rol De geestelijke en lichamelijke 
gezondheid kan bovendien worden beïnvloed door de al 
dan niet traumatiserende context van de migratie en de 
discriminatie waarmee bepaalde migrantengroepen worden 
geconfronteerd. Nog andere factoren tenslotte, zoals de 
kennis van de taal van het land van opvang, de sociale 
bijstand door andere leden van de gemeenschap, enz. 
kunnen eveneens een belangrijke rol spelen, onder andere 
met betrekking tot de toegang tot zorg en de kwaliteit van 
de behandeling. 

De beschikbare gegevens zijn niet voldoende om een 
onderscheid te kunnen maken tussen al deze trajecten 
en al de verschillende factoren te bepalen die een invloed 
hebben op de gezondheid van de Brusselse migranten. 
De nationaliteit is immers de enige beschikbare variabele. 
Bovendien bestaan bepaalde gemeenschappen uit te 
weinig mensen om er rekening mee te kunnen houden 
in de statistische analyses. Dit hoofdstuk heeft dus niet 
de pretentie om de gezondheid van de verschillende 
migrantengroepen in het Brussels Gewest zeer nauwkeurig 
te onderzoeken, maar wel om een overzicht te geven 
van de invloed van de nationaliteit op de mortaliteit, de 
gezondheidstoestand en de gezonde levensstijl. 
Voor alle gegevens in dit hoofdstuk, of ze nu afkomstig 
zijn uit de geboorte- of overlijdensstatistieken of uit de 
Nationale Gezondheidsenquête, is de vermelde nationaliteit 
de huidige nationaliteit (op het ogenblik van het overlijden 
of van de enquête). Voor de geboorten of sterfgevallen 
van kinderen jonger dan één jaar gaat het om de huidige 
nationaliteit van de moeder (voor de analyse werden de 
nationaliteiten gegroepeerd, de details van deze groepering 
zijn terug te vinden in deel VI Bronnen en methodologische 
toelichting, paragraaf 2.1 Variabelen en indicatoren).
Gezien het lage aantal bejaarden in elke bestudeerde 
nationaliteitsgroep, beperken de analyses zich tot personen 
jonger dan 75 jaar. De mortaliteit van kinderen jonger dan 
één jaar wordt afzonderlijk gepresenteerd.

Multiculturaliteit kan een verzachtende factor van de sociale gradiënt zijn 
Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, worden verschillende levensgewoonten die gunstig zijn 
voor de gezondheid vaker aangenomen in bepaalde migrantengemeenschappen, die ook een groter aantal 
achtergestelde personen tellen.

In Brussel zien we geen significante verschillen in de consumptie van groenten en fruit tussen sociale 
categorieën (21): dit kan verband houden met de omvang van de migrantenbevolking, die vaak veel groenten 
gebruikt in de traditionele keuken.

Het ontbreken van een duidelijke sociale gradiënt voor tabaksgebruik bij de Brusselse vrouwen kan worden 
verklaard door het feit dat er minder rokers zijn bij Marokkaanse migrantenvrouwen.

Zo is ook het aandeel Brusselaars die nooit alcohol drinken groter bij de laagst geschoolden, een 
bevolkingsgroep met een groter aandeel Marokkaanse en Turkse migranten.

De Marokkaanse migranten eten tot slot ook meer vis, waardoor de sociale gradiënt voor deze levensgewoonte 
kleiner wordt.

We zien dus dat de sociale ongelijkheden voor sommige gezondheidsproblemen in het Brussels Gewest 
afnemen omdat een niet te verwaarlozen groep migranten, die doorheen hun leven een levensstijl hebben/
hebben gehad die relatief gunstiger is voor de gezondheid, ook tot de armste bevolkingsgroep behoort. 
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3.2  NATIONALITEIT EN PERINATALE 
GEZONDHEID

De impact van de nationaliteit van de moeder op de 
perinatale gezondheid werd uitgebreid behandeld in het 
dossier “Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004» (14). Hier worden hier 
slechts enkele bijgewerkte gegevens voor de periode 1998-
2006 hernomen.

De multiculturaliteit van het Brussels Gewest wordt duidelijk 
zichtbaar wanneer de nationaliteit van de Brusselse moeders 
wordt bestudeerd.

Bij bijna de helft van de geboorten in 
het Brussels Gewest heeft de moeder 

niet de Belgische nationaliteit.

tabel 3-04
aantal en percentage van de Brusselse geboorten 
volgens de huidige nationaliteit van de moeder 
1998-2006

 n  %
België 74 767 54,2
EU-15 (zonder België) 17 495 12,7
Marokko 16 746 12,1
Nieuwe lidstaten EU-27 4 636 3,4
Turkije 4 301 3,1
Andere Subsaharisch Afrika 4 208 3,0
Congo (DRC) 3 737 2,7
Oost-Europa niet-EU-27 en Rusland 3 578 2,6
Zuid/Oost-Azië 2 455 1,8
Zuid/Centraal-Amerika en Caraïben 2 269 1,6
Andere Maghreblanden en Egypte 1 360 1,0
Noord/West-Azië en Nabije Oosten 1 400 1,0
Noord-Amerika 533 0,4
Andere Europa 163 0,1
Andere 306 0,2
total 137 954 100

Bron: Statistische formulieren voor geboorte, Observatorium 
voor Gezondheid en Welzijn

Het aandeel vroeggeboorten en laag geboortegewicht 
verschilt naargelang de nationaliteit van de moeder. 
Pasgeborenen met een Marokkaanse moeder hebben 
minder vaak een laag geboortegewicht en worden minder 
vaak vroegtijdig geboren. De mogelijke verklaringen 
zijn de andere eetgewoonten, het vaker voorkomen van 
zwangerschapsdiabetes en minder rokende moeders.

Vroeggeboorten komen anderzijds wel duidelijk vaker voor 
bij moeders uit Subsaharisch Afrika. Dit kan waarschijnlijk 
worden verklaard door een combinatie van verschillende 
risicofactoren, zoals armoede, stress en meer infecties en 
pre-eclampsie (22; 23; 24).

Figuur 3-47 vroeggeboorte (< 37 weken) en laag geboortegewicht (< 2 500 g) naar de nationaliteit van de moeder; Brussel, 1998-2006
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Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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De cijfers voor perinatale mortaliteit (definities zie 
voetnoot 12) tonen aan dat baby’s van moeders met Turkse 
of Marokkaanse nationaliteit of uit Subsaharisch Afrika een 
hoger risico lopen op perinataal overlijden. 

Na controle voor de leeftijd van de moeder en na uitsluiting 
van de meerlinggeboorten, zien we een hogere perinatale 
mortaliteit voor de kinderen van moeders met Turkse 
nationaliteit (+86 %), uit een Maghrebland (+67 %) of uit 
Subsaharisch Afrika (+68 %) (tabel 3-05).
De oversterfte bij kinderen van een moeder uit Subsaharisch 
Afrika verdwijnt echter wanneer we rekening houden met 
de inkomensvariabele, hetgeen betekent dat de oversterfte 
grotendeels wordt verklaard door de armoede van deze 
gezinnen. Deze oversterfte kan in verband worden gebracht 
met het vaker voorkomen van een laag geboortegewicht en 
vroeggeboorten bij deze kinderen.

Na aanpassing voor het aantal inkomens in het gezin 
blijft de oversterfte van kinderen met een Turkse moeder 
of een moeder uit een Maghrebland daarentegen 
wel significant, hetgeen betekent dat ze niet enkel 
kan worden toegeschreven aan socio-economische 
omstandigheden. Deze oversterfte is paradoxaal gezien 
het lage aantal vroeggeboorten en laag geboortegewicht. 
De verklaringshypothesen die hiervoor worden gegeven 
zijn onder andere minder toegang tot zorg of een hogere 
frequentie van congenitale afwijkingen.

Figuur 3-48 Foetale, vroeg neonatale, laat neonatale en postneonatale mortaliteit naar de nationaliteit van de moeder, Brussel, 1998-2006
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tabel 3-05 Perinatale sterfte voor eenlinggeboorten naar de nationaliteit van de moeder, ruwe en aangepaste or’s, Brussel, 1998-2006 

nationaliteit ruwe or (Bi 95 %) or (Bi 95 %) aangepast voor de 
leeftijd

or (Bi 95 %) aangepast voor de 
leeftijd en het aantal inkomens 

in het gezin
België 1 1 1
EU-15 (zonder België) 0,92 (0,74-1,16) 0,90 (0,72-1,13) 0,91 (0,71-1,17)
Nieuwe lidstaten EU-27 0,83 (0,54-1,28) 0,86 (0,56-1,32) 0,52 (0,30-0,88)
Oost-Europa niet-EU-27 en Rusland 0,86 (0,51-1,36) 0,86 (0,53-1,40) 0,50 (0,27-0,92)
Turkije 1,76 (1,29-2,42) 1,86 (1,35-2,55) 1,65 (1,18-2,30)
Maghreb 1,65 (1,38-1,98) 1,67 (1,40-2,00) 1,53 (1,26-1,85)
Subsaharisch Afrika 1,66 (1,3-2,13) 1,68 (1,31-2,15) 1,16 (0,83-1,50)

Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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3.3  NATIONALITEIT EN MORTALITEIT

3.3.1  Algemene mortaliteit

De sterftecijfers zijn het laagst voor de Brusselse bevolking 
afkomstig uit een lidstaat van de EU27: na standaardisering 
voor leeftijd ligt de vroegtijdige sterfte voor deze bevolking 
bijna tweemaal lager dan voor de Belgische Brusselaars (zie 
figuur 3-49). 
Dit kan worden verklaard door verschillende factoren. 
Om te beginnen is het waarschijnlijk dat een deel van de 
mensen afkomstig uit de EU in hun land van oorsprong 
overlijden; deze sterfgevallen worden dan niet in de 
overlijdensstatistieken opgenomen. Een tweede factor is 
de overschatting van de grootte van deze bevolking, omdat 
mensen die het Brussels Gewest verlaten niet systematisch 
worden geschrapt uit de bevolkingsregisters (25). Een derde 
factor zijn de socio-economische kenmerken: een flink 
deel van de Europese bevolking die in het Brussels Gewest 
woont, geniet een hogere sociale status. Bij de Europese 
arbeidsmigranten (uit Spanje, Italië, Griekenland,…) met 
een minder goede sociale status ten slotte kan het lagere 
sterftecijfer dan weer worden verklaard door hun gezondere 
levensgewoonten, vooral dan wat betreft voeding (26).

Vroegtijdig overlijden komt vaker voor bij mannen en 
vrouwen uit Subsaharisch Afrika dan bij Belgen. De voor 
leeftijd gestandaardiseerde mortaliteit bij vrouwen vóór 75 
jaar ligt tweemaal hoger dan bij Belgische vrouwen; voor 
mannen is het verschil minder uitgesproken, maar toch 
significant (zie figuur 3-49). In onderstaande analyse van de 
mortaliteit per doodsoorzaak kunnen enkele hypothesen 
over de determinanten van deze oversterfte worden 
afgetoetst.

Voor Brusselaars met Marokkaanse nationaliteit ligt de 
mortaliteit vóór 75 jaar significant lager, zowel bij mannen 
als bij vrouwen. Na standaardisering voor de leeftijd is de 
vroegtijdige mortaliteit 31 % lager dan bij Belgen. Ook bij 
de Turkse bevolking liggen de mortaliteitscijfers vóór 75 
jaar lager dan bij de Belgen, 23 % lager bij mannen en 16 % 
lager voor vrouwen (op grens van significantie) (zie figuur 
3-49). Ook voor deze gemeenschappen kunnen dankzij de 
analyse van de doodsoorzaken deze vaststellingen worden 
genuanceerd.

Figuur 3-49 Gestandaardiseerde mortaliteitsratio, vergelijking tussen nationaliteitsgroepen* van de mortaliteit vóór 75 jaar, naar geslacht, 
Brussel, 1998-2007
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Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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3.3.2  De belangrijkste doodsoorzaken per 
nationaliteitsgroep

Tabel 3-06 bevat de resultaten van de analyse van de 
mortaliteit vóór 75 jaar na standaardisering volgens 
leeftijd [22] voor de belangrijkste doodsoorzaken waarvoor er 
significante verschillen bestaan tussen nationaliteiten.

tabel 3-06 Belangrijkste doodsoorzaken vóór 75 jaar per nationaliteit, sMr, naar geslacht, Brussel, 1998-2007*

doodsoorzaak nationaliteit
sMr (Betrouwbaarheidsinterval van 95 %)

MANNEN VROUWEN

Mortaliteit alle oorzaken

België 1,00 1,00
EU-27 0,56 (0,54-0,59) 0,52 (0,49-0,55)
Marokko 0,69 (0,64-0,74) 0,69 (0,62-0,77)
Turkije 0,77 (0,67-0,88) 0,84 (0,69-1,00)
Subsaharisch Afrika 1,31 (1,14-1,50) 2,01 (1,71-2,34)

Ischemische hartziekten

België 1,00 1,00
EU-27 0,61 (0,53-0,69) 0,39 (0,29-0,52)
Marokko 0,79 (0,63-0,98) 1,17 (0,83-1,60)
Turkije 0,96 (0,64-1,39) 1,36 (0,72-2,32)
Subsaharisch Afrika 0,68 (0,33-1,25) 1,72 (0,69-3,55)

Cerebrovasculaire aandoeningen

België 1,00 1,00
EU-27 0,71 (0,57-0,87) 0,59 (0,45-0,77)
Marokko 0,80 (0,53-1,16) 0,91 (0,57-1,36)
Turkije 1,24 (0,64-2,16) 1,33 (0,64-2,45)
Subsaharisch Afrika 3,67 (2,17-5,78) 4,02 (2,25-6,63)

Longkanker

België 1,00 1,00
EU-27 0,62 (0,54–0,69) 0,53 (0,42-0,66)
Marokko 0,83 (0,66-1,02) 0,19 (0,08-0,39)
Turkije 1,36 (0,97-1,85) 0,18 (0,02-0,65)
Subsaharisch Afrika 0,48 (0,19-1,00) 0,18 (0,01-1,02)

Borstkanker

België 1,00
EU-27 0,58 (0,47-0,69)
Marokko 0,53 (0,34-0,77)
Turkije 0,55 (0,34-1,07)
Subsaharisch Afrika 1,47 (0,76-2,58)

Colorectale kanker

België 1,00 1,00
EU-27 0,62 (0,47-0,81) 0,74 (0,54-0,99)
Marokko 0,26 (0,09-0,56) 0,67 (0,33-1,20)
Turkije 0,62 (0,17-1,58) 0,21 (0,01-1,15)
Subsaharisch Afrika 1,00 (0,21-2,94) 0,91 (0,11-3,28)

Diabetes (totaal)

België 1,00 1,00
EU-27 0,64 (0,53-0,76) 0,65 (0,49-0,84)
Marokko 1,44 (1,13-1,81) 2,82 (2,18-3,58)
Turkije 0,77 (0,39-1,38) 2,15 (1,21-3,55)
Subsaharisch Afrika 2,31 (1,32-3,75) 2,44 (1,06-4,82)

22  Indirecte standaardisering, de referentiebevolking is de Belgische Brusselse 
bevolking (zie Deel VI “Bronnen en methodologische toelichting”).
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doodsoorzaak nationaliteit
sMr (Betrouwbaarheidsinterval van 95 %)

MANNEN VROUWEN

Chronische ademhalingsziekten

België 1,00 1,00
EU-27 0,63 (0,51-0,77) 0,31 (0,19-0,47)
Marokko 0,53 (0,34-0,81) 0,51 (0,23-0,96)
Turkije 0,85 (0,41-1,57) 0,58 (0,12-1,69)
Subsaharisch Afrika 0,80 (0,22-2,05) 0,90 (0,11-3,22)

Alcoholgerelateerde aandoeningen 
(ruim totaal)

België 1,00 1,00
EU-27 0,40 (0,35-0,46) 0,33 (0,25-0,43)
Marokko 0,15 (0,09-0,24) 0,15 (0,06-0,33)
Turkije 0,03 (0,00-0,15) 0,08 (0,00-0,47)
Subsaharisch Afrika 0,58 (0,32-0,95) 1,21 (0,52-2,39)

Verkeersongevallen

België 1,00 1,00
EU-27 0,49 (0,32-0,71) 0,26 (0,08-0,60)
Marokko 1,28 (0,83-1,89) 0,37 (0,04-1,33)
Turkije 0,58 (0,12-1,69) 0,62 (0,02-3,43)
Subsaharisch Afrika 1,05 (0,39-2,29) 0,63 (0,02-3,49)

Andere ongevallen

België 1,00 1,00
EU-27 0,57 (0,44-0,72) 0,49 (0,32-0,71)
Marokko 1,02 (0,72-1,41) 0,54 (0,23-1,07)
Turkije 0,82 (0,36-1,62) 0,92 (0,25-2,36)
Subsaharisch Afrika 1,90 (1,11-3,04) 1,61 (0,52-3,76)

Zelfmoord

België 1,00 1,00
EU-27 0,39 (0,31-0,48) 0,38 (0,27-0,51)
Marokko 0,36 (0,23-0,53) 0,17 (0,06-0,40)
Turkije 0,32 (0,12-0,69) 0,24 (0,03-0,85)
Subsaharisch Afrika 0,57 (0,30-1,00) 0,13 (0,00-0,70)

Moord

België 1,00 1,00
EU-27 0,77 (0,47-1,21) 0,15 (0,03-0,44)
Marokko 1,83 (1,03-3,02) 0,37 (0,04-1,33)
Turkije 7,32 (4,19-12,0) -
Subsaharisch Afrika 2,41 (0,88-5,24) 0,63 (0,02-3,50)

*De statistisch significante verschillen hebben een gekleurde achtergrond.
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

23  Het betreft hier de sterftecijfers vóór 75 jaar zonder standaardisering volgens 
leeftijd. De verschillen tussen de verschillende nationaliteitsgroepen kunnen dus 
deels worden verklaard door leeftijdsstructuurverschillen van de bevolking jonger 
dan 75 jaar. 

De belangrijkste doodsoorzaken vóór 75 jaar verschillen 
naargelang de nationaliteit. De tien belangrijkste 
doodsoorzaken worden op de volgende bladzijden 
voorgesteld voor elke nationaliteitsgroep [23]. 
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Figuur 3-50 ruwe sterftecijfers vóór 75 jaar, top 10 per geslacht voor de Belgische Brusselaars, 1998-2007 
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Belgische Brusselaars

Hieronder staat de “top 10” van de belangrijkste 
doodsoorzaken vóór 75 jaar voor de Belgische Brusselaars 
voor de periode 1998-2007. Bij de mannen zijn longkanker 
en ischemische hartziekten bijna samen de belangrijkste 
doodsoorzaken. Bij de vrouwen is borstkanker de 
belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door ischemische 
hartziekten en longkanker.
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Brusselaars uit de EU-27

Het profiel van de belangrijkste doodsoorzaken van 
Brusselaars uit de EU-27 lijkt sterk op dat van de Belgische 
Brusselaars, maar de niet gestandaardiseerde cijfers voor 
de meeste doodsoorzaken liggen beduidend lager. De 
interpretatie van de waargenomen verschillen is moeilijk; 
verschillende hypothesen verklaren de lagere sterftecijfers 
voor deze groep (zie hoger).

Figuur 3-51 ruwe sterftecijfers vóór 75 jaar, top 10 per geslacht voor de Brusselaars uit de eu-27, 1998-2007 
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De sterftecijfers voor Marokkaanse Brusselaars liggen aanzienlijk lager dan voor 
de Belgische bevolking, behalve in de perinatale periode. Deze lagere mortaliteit 

kan grotendeels worden verklaard door gezondere levensgewoonten. 

Figuur 3-52 ruwe sterftecijfers vóór 75 jaar, top 10 per geslacht voor Marokkaanse 
Brusselaars, 1998-2007 

Per 100 000
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Marokkaanse Brusselaars

De “top 10” van de belangrijkste 
doodsoorzaken vóór 75 jaar verschilt 
aanzienlijk van die van de Belgische 
bevolking, ook al zijn hier longkanker en 
ischemische hartziekten bij de mannen 
eveneens de belangrijkste.

Bij de Marokkaanse mannen zien we een 
hoger ongestandaardiseerd sterftecijfer 
voor toxicomanie, de vierde oorzaak 
van vroegtijdig overlijden [24]. Ook de 
sterftecijfers voor verkeersongevallen 
en moord zijn hoger dan voor de 
Belgen. Belangrijke doodsoorzaken bij 
de Belgische bevolking, zoals alcohol en 
colorectale kanker, behoren dan weer 
niet tot de belangrijkste doodsoorzaken. 

Bij de vrouwen is borstkanker niet de 
belangrijkste doodsoorzaak vóór 75 
jaar. Hier staan ischemische hartziekten 
bovenaan. Diabetes, zelfs in de meest 
enge definitie ervan [25] (vermeld als 
initiële doodsoorzaak), is de vierde 
doodsoorzaak vóór 75 jaar.

Maagkanker, met een hoger 
ongestandaardiseerd cijfer dan bij de 
Belgen, is een van de belangrijkste 
doodsoorzaken bij Marokkaanse 
vrouwen. Een hele reeks belangrijke 
doodsoorzaken die voorkomen bij 
Belgische vrouwen vinden we hier niet 
terug, zoals longkanker, zelfmoord en 
alcohol.

24  De intraveneuze injectie van drugs vertegenwoordigt 55 % van de waarschijnlijke 
overdrachtswijzen van aids bij zieken van Noord-Afrikaanse origine (bron: Sasse A., 
Defraye A., Buziarsist J.,Van Beckhoven D., Epidemiologie van aids en hiv-infectie in 
België, toestand op 31/12/2008, WIV, 2009).

25  Zie verder voor een nauwkeurigere beschrijving van de mortaliteit door diabetes 
naargelang de nationaliteit. 
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Turkse Brusselaars

Ook hier verschilt de “top 10” van de 
belangrijkste doodsoorzaken vóór 75 
jaar aanzienlijk van die van de Belgische 
bevolking.

Bij de mannen staat longkanker met 
grote voorsprong op één, op afstand 
gevolgd door ischemische hartziekten. 
Het sterftecijfer door moord ligt 
duidelijk hoger dan dat van de Belgische 
bevolking, en moord is zelfs de derde 
doodsoorzaak vóór 75 jaar bij Turkse 
mannen.

Voor de vrouwen komt borstkanker 
pas op de derde plaats, na ischemische 
hartziekten en cerebrovasculaire 
aandoeningen. Net zoals voor 
Marokkaanse vrouwen komt een hele 
reeks belangrijke doodsoorzaken die we 
terugvinden bij Belgische vrouwen, zoals 
zelfmoord en alcohol, niet voor in de top 
10 bij Turkse vrouwen.
De mortaliteit door pancreaskanker is 
hoger en vormt de vierde doodsoorzaak 
vóór 75 jaar. Maagkanker, met een 
aanzienlijk hoger ongestandaardiseerd 
cijfer dan bij Belgen en Marokkanen, 
komt op de zesde plaats.
Het sterftecijfer als gevolg van diabetes 
haalt, wanneer we enkel rekening houden 
met de initiële doodsoorzaak, de top 
10 niet. Maar wanneer we ook rekening 
houden met diabetes als geassocieerde 
doodsoorzaak, ligt het sterftecijfer veel 
hoger (zie verder).

Figuur 3-53 ruwe sterftecijfers vóór 75 jaar, top 10 per geslacht voor de turkse 
Brusselaars, 1998-2007 
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De gezondheidsindicatoren van de Turkse Brusselaars liggen in de buurt van 
die van de Marokkanen. Bij de mannen wordt wel een hoger tabaksgebruik, 

en bijgevolg een hoger sterftecijfer door longkanker vastgesteld. 
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Brusselaars uit Subsaharisch Afrika

De oversterfte vóór 75 jaar bij mannen en vrouwen uit 
Subsaharisch Afrika heeft verschillende oorzaken. Hiv/aids is 
de belangrijkste doodsoorzaak, zowel voor mannen als voor 
vrouwen, maar het sterftecijfer bij de vrouwen is duidelijk 
hoger. Cerebrovasculaire aandoeningen komen op de 
tweede plaats. Afrikaanse mannen en vrouwen sterven ook 
vaker aan leverkanker en hepatitis.

Bij de mannen wordt ook een oversterfte door ongevallen 
vastgesteld. Het relatieve aandeel van ischemische 
hartziekten en longkanker is dan weer veel kleiner dan bij 
de Belgische mannen (wat kan worden verklaard door een 
andere leeftijdsstructuur van deze Brusselse populatie). 

Figuur 3-54 ruwe sterftecijfers vóór 75 jaar, top 10 per geslacht voor de Brusselaars uit subsaharisch afrika, 1998-2007 
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Brusselaars uit Subsaharisch Afrika lijken een bijzonder kwetsbare groep te zijn op het vlak van 
gezondheid, zowel voor de perinatale periode met een hoog aantal vroeggeboorten en foeto-

infantiele sterfgevallen, als op volwassen leeftijd. De sterftecijfers voor deze gemeenschap liggen 
hoger als gevolg van de infecties opgelopen in de landen van oorsprong (aids, hepatitis), maar 

ook van cerebrovasculaire accidenten, diabetes en ongevallen (behalve verkeersongevallen).
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3.3.3  Grote doodsoorzaken en nationaliteit 

Kankers

De verschillen in mortaliteit door longkanker naargelang 
de nationaliteit zijn zeer groot tussen mannen en vrouwen.
Bij de mannen jonger dan 65 jaar worden de hoogste 
sterftecijfers waargenomen bij de Turkse Brusselaars. Dit 
kan ongetwijfeld worden verklaard doordat Turkse mannen 
veel roken (zie verder). De sterftecijfers liggen daarentegen 
significant lager voor de Brusselaars uit de EU-27. Voor 
Marokkaanse mannen zien we cijfers die in de buurt liggen 

van die van de Belgen vóór 60 jaar, maar die lager zijn na 60 
jaar (zie figuur 3-55).
Voor vrouwen (niet geïllustreerd) zijn de sterftecijfers 
het hoogst voor de Brusselse vrouwen met Belgische 
nationaliteit. Na standaardisering volgens leeftijd ligt het 
sterftecijfer vóór 75 jaar vijfmaal lager voor Marokkaanse 
en Turkse vrouwen. Deze verschillen zijn waarschijnlijk te 
verklaren door de rookgewoonten (zie verder).

Figuur 3-55 sterftecijfers door longkanker per leeftijdsgroep en nationaliteit, mannen, Brussel, 1998-2007 
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Ook het sterftecijfer door borstkanker verschilt naargelang 
de nationaliteit. Na controle voor de leeftijd is het 
sterftecijfer vóór 75 jaar door borstkanker significant lager 
bij vrouwen uit een lidstaat van de EU-27 dan bij Belgische 
vrouwen.
Het ligt ook lager voor Turkse en Marokkaanse vrouwen 
(zie tabel 3-06 in paragraaf 3.3.2). Voor deze laatsten zien 
we een wijziging van de relatieve risico’s vanaf 50 jaar: 
vóór 50 jaar verschilt het sterftecijfer niet significant van 
dat van de Belgische vrouwen, terwijl de mortaliteit bij 
Turkse en Marokkaanse vrouwen ouder dan 50 jaar, na 
standaardisering voor leeftijd, driemaal lager ligt dan die bij 

Belgische vrouwen (SMR = 0,33 (0,19–0,54)). Deze verschillen 
kunnen deels worden verklaard door de beschermende 
factoren die hierboven reeds zijn aangehaald: Turkse en 
Marokkaanse vrouwen ouder dan 50 jaar hebben hun eerste 
kind op jongere leeftijd gekregen en hebben meer kinderen 
gekregen dan Belgische vrouwen ouder dan 50 jaar.
Het sterftecijfer vóór 65 jaar door borstkanker ligt 
daarentegen hoger bij vrouwen uit Subsaharisch Afrika 
dan bij Belgische vrouwen (zie figuur 3-56). Het is niet 
onmogelijk dat er ongelijkheden zijn te wijten aan minder 
toegang tot zorg of een latere behandeling. 

Figuur 3-56 sterftecijfers door borstkanker per leeftijdsgroep en nationaliteit, vrouwen, Brussel, 1998-2007
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Het sterftecijfer door colorectale kanker is lager voor de 
Brusselaars uit de EU-27, Turkije en Marokko dan voor de 
Belgen. De mortaliteit vóór 75 jaar ligt significant lager 
voor mannen en vrouwen uit de EU-27 en de Marokkaanse 
mannen (zie tabel 3-06 in paragraaf 3.3.2).

Figuur 3-57 sterftecijfers door colorectale kanker per leeftijdsgroep en nationaliteit, Brussel, 1998-2007

België 0,6 4,5 22,0 68,4 151,1
UE27 1,7 3,0 12,2 43,3 86,7
Marokko en Turkije 0,0 2,6 13,3 9,2 76,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

70-79 jaar60-69 jaar50-59 jaar40-49 jaar30-39 jaar

Per 100 000

België 1,2 5,4 15,0 42,2 99,3
UE27 0,5 7,2 15,6 17,8 72,5
Marokko en Turkije 0,0 9,9 3,8 18,1 31,4

0

20

40

60

80

100

70-79 jaar60-69 jaar50-59 jaar40-49 jaar30-39 jaar

Per 100 000

MANNEN

VROUWEN

Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn



Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010186 III. Determinanten van gezondheid

Cardiovasculaire aandoeningen

De mortaliteit door ischemische hartziekten (niet 
geïllustreerd) is significant lager voor mannen en vrouwen 
uit een lidstaat van de EU-27 (-40 % en -61 %) en voor 
Marokkaanse mannen (-20 %) dan voor Belgen.

De mortaliteit door een cerebrovasculair accident (niet 
geïllustreerd) ligt duidelijk hoger voor Brusselaars 
uit Subsaharisch Afrika dan voor Belgen. Het 
gestandaardiseerde sterftecijfer vóór 75 jaar bij mannen 
ligt 3,7 maal hoger en dat bij vrouwen 4,0 maal hoger dan 
bij Belgen. Talrijke studies hebben gewezen op eenzelfde 
fenomeen, zowel voor de zwarte bevolkingsgroepen in 

de Verenigde Staten als voor de migranten uit Afrika en 
de Caraïben in het Verenigd Koninkrijk. Deze oversterfte 
heeft deels te maken met een hogere prevalentie van 
hoge bloeddruk in deze groepen. Auteurs halen ook de 
hypothese aan van een minder goede behandeling van 
hoge bloeddruk en van een hogere prevalentie van diabetes 
(27; 28). 
Het sterftecijfer van de Marokkanen (mannen en vrouwen) 
ligt in de buurt van dat van de Belgen vóór 70 jaar en is 
lager na 70 jaar. De cijfers voor de bejaarde Turkse bevolking 
liggen iets hoger dan die voor de Belgische bevolking. 

Diabetes

Het aandeel in de sterfgevallen te wijten aan diabetes 
(ruime definitie) is groter voor de Brusselse bevolking 
met Marokkaanse nationaliteit (en voor Turkse vrouwen). 
Diabetes is voor alle leeftijden samen verantwoordelijk voor 
12 % van de sterfgevallen bij Marokkaanse mannen en een 
op de vijf sterfgevallen bij Marokkaanse vrouwen.

Figuur 3-58 Percentage sterfgevallen voor alle leeftijden te wijten aan diabetes volgens nationaliteit, Brussel, 1998-2007
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De sterftecijfers liggen een heel stuk hoger voor de 
Marokkaanse en Turkse vrouwen dan voor de Belgische 
vrouwen of vrouwen uit een lidstaat van de EU-27. De 
gestandaardiseerde sterftecijfers van de Marokkaanse en 
Turkse vrouwen liggen respectievelijk 2,8 en 2,2 maal hoger 
dan die van de Belgische vrouwen.

Ook bij Marokkaanse mannen, maar niet bij Turken, zien we 
een oversterfte te wijten aan diabetes (zie ook tabel 3-06 in 
paragraaf 3.3.2).

Figuur 3-59 sterftecijfers voor diabetes naar leeftijd en nationaliteit, vrouwen, Brussel, 1998-2007
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Figuur 3-60 sterftecijfers door diabetes per leeftijdsgroep volgens nationaliteit, mannen, Brussel,1998-2007
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Ook bij de bevolking uit Subsaharisch Afrika (niet 
vertegenwoordigd in de bovenstaande grafieken 
omwille van het lage aantal sterfgevallen in sommige 

leeftijdscategorieën) ligt het risico te overlijden aan diabetes 
tweemaal hoger dan bij de Belgische bevolking (zie tabel 
3-06 in paragraaf 3.3.2).
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3.4  GEZONDHEIDSTOESTAND EN 
NATIONALITEIT

Het feit dat de mortaliteit voor het merendeel van de 
meest vertegenwoordigde nationaliteiten in Brussel lager 
ligt, betekent niet dat de gezondheidstoestand van deze 
bevolkingsgroepen systematisch beter is dan die van de 
Belgische bevolking. 

De situatie van de Brusselaars uit Subsaharisch Afrika kon 
niet geanalyseerd worden in de Gezondheidsenquête omdat 
er te weinig personen in de steekproef waren opgenomen.

3.4.1  De subjectieve gezondheid

Het aandeel mensen die zichzelf niet in goede 
gezondheid verklaren, is veel groter voor 
de Brusselaars met Marokkaanse of Turkse 
nationaliteit.

Deze verschillen zijn statistisch significant, zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen [26].

Eerder in dit rapport werd al aangetoond dat de 
gezondheidstoestand en het opleidingsniveau nauw 
verbonden zijn. Marokkaanse mannen met een 
gelijkwaardig diploma ervaren hun gezondheid vaker als 
slecht dan Belgische mannen (OR = 1,8). De verschillen 
die voor de Turkse mannen en de Turkse en Marokkaanse 
vrouwen worden waargenomen, verdwijnen echter wanneer 
we rekening houden met het opleidingsniveau. We kunnen 
dus veronderstellen dat de slechtere gezondheid van de 
Marokkaanse en Turkse vrouwen in grote mate kan worden 
verklaard door hun ongunstige socio-economische situatie.

Deze slechte inschatting van de gezondheid vormt een 
contrast met de lagere cijfers voor vroegtijdige sterfte die 
voor deze bevolkingsgroepen worden waargenomen. 
Dit werd ook in Frans onderzoek waargenomen (29) 
waarbij de auteurs zich de vraag stelden of de subjectieve 
gezondheidsindicator wel helemaal vergelijkbaar is tussen 
verschillende nationaliteiten (normen en wensen omtrent 
“een goede gezondheid” zijn niet in alle culturen dezelfde).

Figuur 3-61 aandeel mensen die hun gezondheidstoestand niet als goed 
ervaren naar geslacht en nationaliteit, Brussel, 1997-2001-2004
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26  Bij mannen: OR = 2,1 voor Turken en 2,5 voor Marokkanen; en bij vrouwen OR = 2,8 
voor Turken en 2,7 voor Marokkanen.
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3.4.2  Chronische aandoeningen

Net zoals voor de mortaliteit, zien we belangrijke 
verschillen voor de prevalentie van diabetes 
naargelang de nationaliteit. Terwijl er geen enkel 
significant verschil wordt waargenomen bij 
de mannen, verklaren Turkse en Marokkaanse 
vrouwen veel vaker aan diabetes te lijden dan 
Belgische vrouwen (OR’s respectievelijk 6,7 voor 
de Turkse vrouwen en 3,4 voor de Marokkaanse 
vrouwen). Deze hogere prevalentie blijft ook 
hoog na controle voor opleidingsniveau of 
beroepstatus. Voor diabetes cumuleren Turkse en 
Marokkaanse vrouwen dus een risico verbonden 
aan een minder gunstige socio-economische 
status en een risico verbonden aan culturele 
factoren. Overgewicht, dat vaker voorkomt bij 
de vrouwen van deze gemeenschap, zou een 
van de verklarende factoren kunnen zijn, maar 
niet de enige. Ook stress kan een risicofactor 
voor diabetes zijn, vooral in combinatie met een 
gevoel van onmacht (30). Het verband tussen 
acute stress en diabetes is bewezen, maar stress 
in het dagelijks leven zou ook het risico van 
diabetes kunnen beïnvloeden (31).

Figuur 3-62 opgegeven prevalentie van diabetes naar geslacht en 
nationaliteit, Brussel, 1997-2001-2004
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Figuur 3-63 Prevalentie van overgewicht en obesitas naar geslacht en nationaliteit, Brussel, 1997-2001-2004 
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Obesitas is een van de belangrijkste risicofactoren voor 
diabetes. De verschillen die tussen nationaliteiten werden 
waargenomen voor diabetes, vinden we ook terug voor 
obesitas en overgewicht.
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Marokkaanse mannen vermelden significant minder 
overgewicht en obesitas dan de Belgische mannen; 
gelijkaardige vaststellingen werden in Frankrijk gedaan bij 
Tunesische migranten (32).
De prevalentie van overgewicht ligt dan weer significant 
hoger bij Turkse en Marokkaanse vrouwen dan bij 
Belgische vrouwen. Dit hoger risico voor vrouwen blijft 
bestaan na controle voor het opleidingsniveau of de 
activiteitenstatus [27].

Net zoals voor diabetes is het risico op obesitas voor Turkse 
en Marokkaanse vrouwen hoger, enerzijds door hun precaire 
socio-economische status en anderzijds door culturele 
factoren (bijvoorbeeld wat betreft sedentaire levensstijl, zie 
verder).

Bij mannen hangt een lager opleidingsniveau samen 
met een hoger risico op obesitas, en de Marokkaanse 
nationaliteit hangt samen met een lager risico (zie tabel 
3-07).

Marokkaanse en Turkse mannen verklaren vaker te lijden 
aan een ernstige hartaandoening dan Belgische mannen. 
Deze hogere prevalentie blijft significant na controle voor 
de leeftijd en het opleidingsniveau.
 
Marokkaanse vrouwen verklaren vaker aan hoge bloeddruk 
te lijden dan Belgische vrouwen.

Toch wordt er geen oversterfte door ischemische 
hartziekten of cerebrovasculaire aandoeningen 
genoteerd bij Turken en Marokkanen.

Er wordt een significant lagere prevalentie van 
aanhoudende rugklachten gemeten bij Marokkaanse 
mannen. 

Er worden geen verschillen gevonden naargelang de 
nationaliteit voor andere chronische aandoeningen, zoals 
astma of ademhalingsaandoeningen.

tabel 3-07 samenhang van de frequentie van obesitas met de leeftijd, het opleidingsniveau en de nationaliteit, naar geslacht, Brussel, 
1997-2001-2004 [27]

Mannen vrouwen
or Bi 95 or Bi 95 % 

Leeftijd

15-24 jaar 0,55 0,28-1,06 0,45 0,25-0,82
25-44 jaar 1,00 1,00
45-64 jaar 1,70 1,29-2,24 1,59 1,23-2,05
65 jaar en ouder 1,72 1,24-2,38 0,97 0,72-1,30

Opleidingsniveau
Hoger onderwijs 1,00 1,00
Hoger secundair onderwijs 1,76 1,28-2,43 1,53 1,11-2,11
Lager onderwijs of lager secundair onderwijs 2,19 1,64-2,94 2,69 2,01-3,59

Nationaliteit

België 1,00 1,00
EU15 1,10 0,8-1,53 0,92 0,65-1,30
Turkije 0,47 0,17-1,30 3,83 2,03-7,26
Marokko 0,54 0,31-0,95 2,92 2,05-4,16

Source : ISP, Enquêtes de Santé 1997-2001-2004

27  Het gaat om een analyse door logistieke regressie, waarmee de nationaliteiten 
kunnen worden vergeleken, rekening houdend met verschillende factoren, zoals 
de leeftijd en het opleidingsniveau of de activiteitenstatus (niet opgenomen in de 
tabel). 
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3.4.3  Geestelijke gezondheid

Dankzij de Gezondheidsenquête kan ook een overzicht 
worden gemaakt van de verschillen tussen nationaliteiten 
voor enkele variabelen in verband met de geestelijke 
gezondheid (zie figuur 3-64). 
Bij mannen zijn de waargenomen verschillen niet significant 
na controle voor de leeftijd. Bij vrouwen daarentegen 
zien we een hogere frequentie van slaapstoornissen en 

depressieve stoornissen bij Turkse vrouwen. Een deel van 
deze problemen wordt verklaard door de sociale status 
(zie hoger). Maar zelfs met een gelijk opleidingsniveau 
vertonen Turkse vrouwen vaker depressieve stoornissen. 
In Nederlandse studies stelt men eenzelfde erg hoge 
prevalentie vast van depressie en psychisch-emotionele 
problemen bij Turkse vrouwen (33; 34; 35).

Het hogere aandeel psychische klachten bij Turkse 
vrouwen gaat niet gepaard met inname van psychotrope 
geneesmiddelen, waarschijnlijk omdat deze klachten niet 
tot een consultatie leiden (persoonlijke communicatie, 
Nazira Elmaoufik, Forest Quartier Santé). Ook in Amerikaans 
onderzoek vindt men deze relatie tussen het mijden van 
behandeling voor mentale gezondheidsproblemen en 
vrouwelijke migranten. De verklaring zou te zoeken zijn in 
het stigma dat binnen deze gemeenschappen op mentale 
gezondheidsproblemen rust, men is beschaamd om erover 
te praten met anderen, bang voor wat anderen zouden 
denken en voor de afkeuring van de familieleden (36).

De Marokkaanse bevolking en de bevolking uit de EU-15 
nemen minder vaak slaapmiddelen en antidepressiva dan 
de Belgische bevolking (deze verschillen zijn statistisch 
significant na controle voor de leeftijd).

De gezondheid van de migranten wordt 
grotendeels beïnvloed door hun sociale 

status, maar vertoont ook specifieke 
kenmerken volgens de nationaliteiten.

Figuur 3-64 aandeel personen met psychische stoornissen naar geslacht en nationaliteit, Brussel, 2001-2004
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3.5  LEVENSSTIJL EN NATIONALITEIT

3.5.1  Voeding

Bepaalde voedingsgewoonten worden nog voor 
korte of langere tijd behouden na de migratie. De 
toegankelijkheid van voedingsmiddelen uit het land van 
oorsprong speelt daarin zeker een rol. In het Brussels 
Gewest zou de ontwikkeling van buurtwinkels met 
traditionele voedingsmiddelen voor de geïmmigreerde 
gemeenschappen dit behoud dus kunnen stimuleren 
(kruideniers, viswinkels).
De lagere mortaliteit die wordt waargenomen voor 
migranten uit Zuid-Europa, Turkije of Noord-Afrika wordt 
deels toegeschreven aan voedingsfactoren (32; 37).
De variabelen met betrekking tot de voeding in de 
Gezondheidsenquête laten geen grondige analyse 
van de kwaliteit van de voeding van de verschillende 
migrantengemeenschappen toe. Sommige gunstige 
elementen (bv. olijfolie, minder vlees, enz.) zijn moeilijk 
opspoorbaar. Anderzijds heeft voeding geen onmiddellijke 
impact op de mortaliteit en speelt de voeding tijdens de 
kindertijd en de adolescentie een bepalende rol.

We zien dat de Turkse mannen en de mannen en de 
vrouwen uit de EU-15 vaker dagelijks fruit eten dan de 
Belgen. We zien geen verschillen wat betreft de dagelijkse 
consumptie van groenten.

Brusselaars met Marokkaanse nationaliteit eten aanzienlijk 
meer vis: 73,5 % van de Marokkaanse mannen en 75,4 % 
van de Marokkaanse vrouwen eten minstens eenmaal per 
week vis, tegenover 61,2 % van de Belgische Brusselaars. 
De consumptie van vis ligt ook iets hoger bij de Brusselaars 
uit de EU-15 (67,5 % van de mannen en 69,2 % van de 
vrouwen). 
Na controle voor de leeftijd en het opleidingsniveau 
ontbijten Marokkaanse mannen en vrouwen ook vaker dan 
Belgen.

3.5.2  Lichaamsbeweging

Het aandeel Brusselaars dat weinig aan 
lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding doet 
(de personen met een sedentaire levensstijl) 
schommelt sterk naargelang de nationaliteit. Het 
is veel groter bij de Turken en Marokkanen dan bij 
de Belgen of de Europeanen. 

Figuur 3-65 aandeel personen met een sedentaire levensstijl naargelang 
de nationaliteit, per geslacht, Brussel, 1997-2001-2004 
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Lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding hangt ook samen 
met het opleidingsniveau (zie 2.3.3). Deze twee factoren, 
het opleidingsniveau enerzijds en de Turkse of Marokkaanse 
nationaliteit anderzijds, hebben onafhankelijk van elkaar 
een invloed op de lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding. 
Er kan worden verondersteld dat deze verschillen, behalve 
door socio-economische factoren, ook door culturele 
factoren, worden bepaald (30).

Obesitas en een gebrek aan lichaamsbeweging als 
vrijetijdsbesteding verklaren samen de hoge frequentie van 
diabetes bij Turkse en Marokkaanse vrouwen.

tabel 3-08 samenhang van een “sedentaire levensstijl” met de leeftijd, het opleidingsniveau en de nationaliteit [28], naar geslacht, Brussel, 
1997-2001-2004

Mannen vrouwen
or Bi 95 or Bi 95 % 

Leeftijd

15-24 jaar 0,69 0,47-1,00 0,95 0,66-1,35
25-44 jaar 1,00 1,00
45-64 jaar 1,19 0,97-1,45 1,02 0,84-1,23
65 jaar en ouder 1,60 1,25-2,04 1,84 1,48-2,27

Opleidingsniveau
Hoger onderwijs 1,00 1,00
Hoger secundair onderwijs 1,52 1,22-1,91 1,58 1,29-1,94
Lager onderwijs of lager secundair onderwijs 2,43 1,98-2,99 3,14 2,58-3,82

Nationaliteit

België 1,00 1,00
EU15 0,96 0,75-1,23 1,19 0,93-1,51
Turkije 2,76 1,41-5,41 3,15 1,37-7,23
Marokko 1,62 1,15-2,27 1,90 1,30-2,77

Bron: WIV, Gezondheidsenquêtes 1997-2001-2004

28  Het gaat om een analyse door logistieke regressie, waarmee de 
nationaliteiten kunnen worden vergeleken, rekening houdend met 
verschillende factoren, zoals de leeftijd en het opleidingsniveau (Zie 
Deel VI “Bronnen en methodologische toelichting”).

3.5.3  Tabaksgebruik

Het aandeel dagelijkse rokers varieert sterk 
naargelang de nationaliteit; er wordt met name, 
in vergelijking met Belgen, een zeer hoog aandeel 
dagelijkse rokers en zware rokers gevonden bij 
Turkse mannen, en een zeer laag aandeel bij 
Marokkaanse vrouwen. 

Ook voor het tabaksgebruik is er dus een 
complexe wisselwerking tussen de invloed van 
de nationaliteit en de sociale status. De analyse 
van deze verschillende factoren toont aan dat de 
Turkse nationaliteit het risico van tabaksgebruik 
verhoogt (OR = 2,96), onafhankelijk van het 
opleidingsniveau voor de mannen (OR ≤ lager 
secundair/hoger = 2,40). Voor de vrouwen 
vermindert de Marokkaanse nationaliteit sterk het 
risico van tabaksgebruik (OR = 0,13), terwijl een 
laag opleidingsniveau dit risico doet toenemen 
(OR ≤ lager secundair/hoger = 2,14).

Figuur 3-66 aandeel dagelijkse rokers naargelang de nationaliteit, per 
geslacht, België, 1997-2001-2004
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3.5.4  Alcohol en andere drugs

Alcoholgerelateerde ziekten behoren tot de belangrijkste 
doodsoorzaken vóór 75 jaar voor de Belgische bevolking, 
maar niet voor de andere nationaliteiten. In vergelijking 

met de Belgen ligt het sterftecijfer van de Turken en de 
Marokkanen bijzonder laag.

Deze lage mortaliteit is te wijten aan een veel lager 
alcoholgebruik bij de Brusselaars uit de Marokkaanse en 
Turks migratie. In de Marokkaanse bevolking onthouden 
83 % van de mannen en 97 % van de vrouwen zich [29]. In de 
Turkse bevolking bedragen deze aandelen respectievelijk 
49 % en 87 %. Ter vergelijking, van de Belgische Brusselaars 
verklaren 19 % van de mannen en 26 % van de vrouwen zich 
te onthouden. 

De mortaliteit te wijten aan het gebruik van illegale drugs 
ligt veel hoger voor Marokkaanse mannen dan voor Belgen 
en andere nationaliteiten. Na standaardisering volgens 
leeftijd ligt de mortaliteit vóór 65 jaar door illegale drugs 
tweemaal hoger dan voor de Belgische bevolking (niet 
geïllustreerd).

Voor verschillende “gezondheidsgedragingen” zorgt de grote culturele diversiteit van het gewest ervoor dat 
het een relatief gunstige positie inneemt tegenover de andere grote steden. Dit heeft zowel te maken met de 
aanwezigheid in de hoofdstad van socio-economisch bevoordeelde groepen afkomstig uit de landen van de 

Europese Unie als van groepen afkomstig uit niet-Europese migratie. 

Figuur 3-67 sterftecijfers als gevolg van alcohol (alcohol ruim totaal) naar geslacht, leeftijd en nationaliteit, Brussel, 1998-2007
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29  Toch is het “chronisch risico” bij de niet-geheelonthouders significant groter bij de 
Marokkaanse mannen, zelfs na controle van het opleidingsniveau.
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4. Toegang tot zorg en preventie

De toegang tot zorg, zowel curatief als preventief, is een 
belangrijke gezondheidsbepalende factor. Deze toegang 
kan worden beperkt door economische (financiële 
middelen, het al dan niet gedekt zijn door de verzekering 
voor gezondheidszorg) of praktische (openbaar vervoer, 
nabijheid) factoren maar ook, ruimer, door een reeks 
socioculturele factoren (dagelijkse prioriteiten, de culturele 
waarde die aan zorg, preventie en screening wordt gehecht 
en de perceptie ervan, het vertrouwen in het zorgsysteem, 
zelfrespect, de houding van de sociale groep of de familie 

tegenover de klachten en de aandoening, enz.); deze laatste 
factoren worden in dit hoofdstuk echter niet geanalyseerd. 
De toegang tot zorg en preventie wordt eerst onderzocht 
met betrekking tot de financiële toegankelijkheid en 
vervolgens met betrekking tot de opvolging door de 
huisarts.
De toegang tot preventie zal meer specifiek worden 
bestudeerd door middel van een analyse van de dekking 
van een reeks vaccinaties en screenings.

4.1  TOEGANG TOT ZORG

4.1.1  Socio-economische toegankelijkheid

Het aanbod van gezondheidsdiensten in het Brussels Gewest 
is rijk en verscheiden. De geografische toegankelijkheid tot 
de diensten is dus doorgaans voldoende.
Toch leeft een niet te verwaarlozen deel van de Brusselse 
bevolking in precaire sociale omstandigheden (38) en vormt 
de financiële toegang tot zorg een probleem voor talrijke 
Brusselaars. In 2004 verklaren 17,5 % van de Brusselse 
gezinnen dat ze het krijgen van zorg hebben moeten 
uitstellen om financiële redenen (10,1 % voor het hele land) 

(39). Dit hoge aandeel wordt natuurlijk verklaard door een 
hoog aandeel lage inkomens, maar tabel 3-09 wijst erop dat, 
met equivalente inkomens, de Brusselaars vaker afzien van 
verzorging dan de inwoners van het hele land. Ook andere 
factoren spelen ongetwijfeld een rol, bijvoorbeeld de hoge 
huisvestingskosten voor de Brusselse gezinnen, waardoor 
het budget voor zorg wordt verminderd, of de kost voor 
zorg die hoger zou kunnen zijn (minder geconventioneerde 
artsen, vaker opvolging door specialisten,…). 

30  In de Gezondheidsenquête staat het equivalent inkomen voor het inkomen van het gezin 
gedeeld door de som van het gewicht van elk individu in het gezin (de referentiepersoon 
krijgt het gewicht 1, elke bijkomende volwassene (18 jaar of ouder) in het gezin krijgt het 
gewicht 0,5 en elk kind ten laste krijgt het gewicht 0,3).

Brusselse huishoudens dienen vaker 
gezondheidszorgen uit te stellen om 

financiële redenen dan huishoudens in de 
rest van het land.

tabel 3-09 Percentage gezinnen die verklaren gezondheidszorg te hebben moeten uitstellen om financiële redenen, per gewest en voor 
België, 2004, en evolutie

Brussel vlaanderen wallonië België

Geslacht
Mannen 17,4 4,6 14,3 8,8
Vrouwen 17,8 8,1 19,3 14,1

Leeftijdsgroepen

15-24 jaar 18,3 3,0 3,7 8,5
25-34 jaar 13,8 5,7 18,6 11,3
35-44 jaar 21,4 7,7 20,6 13,1
45-54 jaar 23,5 4,1 16,2 10,5
55-64 jaar 19,2 4,4 14,6 9,3
65-74 jaar 12,0 4,4 11,5 7,4
75 jaar en ouder 9,2 1,9 5,6 3,9

Gezinstype

Alleenstaanden 15,5 6,1 15,0 10,9
Eenoudergezin 30,0 26,0 30,8 28,6
Koppel zonder kinderen 12,6 3,3 10,3 6,0
Koppel met kinderen 22,7 5,2 18,8 10,7

Equivalent inkomen [30]

< € 750 31,6 8,4 24,2 18,7
€ 750 – 1000 25,4 9,6 29,0 19,7
€ 1000 – 1500 17,8 7,9 14,7 11,5
€ 1500 – 2500 13,9 6,7 17,8 11,3
> € 2500 8,7 0,6 4,9 2,5

Totaal per enquête
1997 19,0 4,2 11,1 8,5
2001 22,0 5,7 13,3 10,1
2004 17,5 5,3 15,6 10,1

Bron: WIV, Gezondheidsenquête 1997-2001-2004
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4.1.2  Opvolging door de huisarts

De huisarts speelt een sleutelrol in de eerstelijnszorg. In de 
Gezondheidsenquête van 2004 werd aan de respondenten 
gevraagd of ze al dan niet een vaste huisarts hebben. De 
antwoorden op deze vraag worden hieronder gepresenteerd. 
De continuïteit van de relatie huisarts-patiënt kan immers 
een gunstige rol spelen, met name doordat de arts zo 
de gelegenheid heeft ook aan preventie of vroegtijdige 
opsporing te doen. Een literatuurstudie heeft aangetoond 
dat de continuïteit van de relatie tussen arts en patiënt 
leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder oproepen bij 
de nooddiensten en lagere kosten voor gezondheidszorg. 
Deze studie suggereert dat er een verband zou kunnen 
bestaan tussen de goede communicatie tussen arts en 
patiënt en een betere gezondheidstoestand van de patiënt 
(40). Vaccinatie lijkt alleszins te worden gestimuleerd door 

de continuïteit van de relatie met de huisarts: dit is met 
name het geval voor de vaccinatie tegen de griep (betere 
vaccinatiegraad voor wie een globaal medisch dossier heeft) 
en tegen tetanus (betere vaccinatiegraad voor mensen die 
verklaren een vaste huisarts te hebben). 

In 2004 verklaarde 82,7 % van de Brusselaars (79,6 % van de 
mannen en 85,6 % van de vrouwen) een vaste huisarts te 
hebben. Dit percentage ligt significant lager bij mannen dan 
bij vrouwen. 

Het percentage mannen en vrouwen die verklaren een vaste 
huisarts te hebben ligt lager in Brussel dan in de andere 
grote steden (figuur 3-68), maar tussen 1997 en 2004 is dit 
percentage wel gestegen in Brussel (niet geïllustreerd). 

Figuur 3-68 Percentage van de bevolking dat verklaart een vaste huisarts te hebben, per gewest en per geslacht, 2004
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Bij de mannen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar 
zien we het grootste aandeel mensen die geen 
vaste huisarts hebben (niet geïllustreerd).

Net zoals bij de vrouwen ligt bij de mannen het 
percentage dat verklaart een vaste huisarts 
te hebben significant lager in de groep met 
een diploma hoger onderwijs dan in de lager 
geschoolde sociale categorieën. Dit is deels te 
wijten aan het feit dat de hoger geschoolden 
meteen (zonder eerst bij de huisarts langs te 
gaan) en gemakkelijker een specialist raadplegen 
(41). 

Het percentage Brusselse mannen en vrouwen 
die geen vaste huisarts hebben ligt significant 
hoger bij de Europeanen en de Marokkanen dan 
bij de Belgen. 

Figuur 3-69
Percentage van de bevolking dat verklaart een vaste huisarts 
te hebben, per geslacht en per opleidingsniveau, Brussel, 
1997-2001-2004
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Figuur 3-70
Percentage van de bevolking dat verklaart een vaste huisarts 
te hebben, per geslacht en nationaliteit, Brussel, 1997-2001-
2004 
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4.2  PREVENTIE EN OPSPORING

4.2.1  Vaccinaties

Vaccinatie tegen de griep 

In België wordt vaccinatie tegen de griep aangeraden aan 
groepen met risico’s op complicaties en aan mensen die 
de ziekte zouden kunnen overdragen op risicogroepen 
(gezondheidswerkers, naaste omgeving). In België bestaat 
er geen registratie van de vaccinatie van de bevolking, 
maar die kan worden onderzocht op basis van het aantal 
verkochte [31] of terugbetaalde vaccins en volgens de 
Nationale Gezondheidsenquêtes. 
Volgens de Gezondheidsenquêtes zien we een stijging 
van de vaccinatiegraad tussen 1997 en 2004 voor alle 
gewesten, zowel voor de algemene bevolking als voor de 
risicobevolking.

tabel 3-10
evolutie van de geschatte griepvaccinatiedekking bij 
de algemene bevolking (en bij de risicobevolking*) 
per gewest, 1997-2004

dekkingsgraad 1997 2001 2004
België 14 % (32 %) 20 % (42 %) 23 % (49 %)
Brussels Gewest 17 % (35 %) 19 % (41 %) 20 % (42 %)
Vlaanderen 14 % (33 %) 21 % (45 %) 21 % (51 %)
Wallonië 13 % (30 %) 17 % (36 %) 21 % (47 %)

*65-plussers of mensen met een chronische aandoening 
Bron: WIV, Gezondheidsenquête, Surveillance van Griep in 

België Seizoen 2006-2007, WIV; 2007

Op basis van het aantal griepvaccins die werden 
terugbetaald in het griepseizoen 2006-2007 heeft het 
Intermutualistisch Agentschap de dekkingsgraad bij de 
65-plussers die voor hun sociale zekerheid binnen het 
algemene stelsel vallen in België geschat op 60 % [32] (43,6 % 
voor de zelfstandigen). In deze studie (42) [33] heeft Brussel 
systematisch lagere aantallen dan de andere gewesten, 
maar zonder controle voor geslacht en leeftijd is het 
moeilijk om een besluit te formuleren; het aantal vaccinaties 
schommelt overigens ook naargelang het epidemiologisch 
profiel, het socio-economisch niveau en de beroepsstatus 
van de bevolking en naargelang de praktijken van de 
gezondheidswerkers. De vaccinatiegraad wordt immers op 
een onafhankelijke manier door talrijke factoren significant 
beïnvloed.

De vaccinatiegraad neemt toe met de leeftijd: minder dan 
5 % op 45 jaar, bijna 40 % op 65 jaar en meer dan 60 % op 
80 jaar (cijfers betreffende begunstigden van het algemene 
stelsel). 
Net zoals in de andere gewesten ligt (binnen het algemene 
stelsel) de vaccinatiegraad bij vrouwen systematisch hoger 
op alle leeftijden dan bij mannen, en het verschil wordt 
groter vanaf 85 jaar (niet geïllustreerd).

De vaccinatiegraad ligt veel hoger bij bewoners van een 
rusthuis.

tabel 3-11 vaccinatiegraad bij 65-plussers, naar woonplaats 
en sociale zekerheidsstelsel, Brussel, 2006-2007

totale 
bevolking

uitgezonderd 
bewoners van een 

rusthuis

Bewoners van 
een rusthuis [34]

Rechthebbenden 
van het 
algemeen stelsel

56 % 56 % 79 %

Zelfstandigen 28 % 28 % 52 %
Bron: IMA, 2009

tabel 3-12

vaccinatiegraad bij de 65-plussers die onder het 
algemene stelsel vallen en niet in een rusthuis 
wonen naargelang verschillende sociale kenmerken, 
Brussel, 2006-2007

Mannen 52 %
Vrouwen 55 %
Alleenstaanden 52 %
Niet-alleenstaanden 54 %
Met IGO* 46 %
Zonder IGO 54 %
Chronisch forfait* + 55 %
Chronisch forfait - 53 %
GMD*** + 67 %
GMD - 46 %
* Inkomensgarantie voor ouderen
** Sommige mensen met een chronische aandoening kunnen, op basis 

van precieze criteria, genieten van een forfait «chronische ziekte» 
dat elk jaar wordt uitgekeerd voor de betaling van zorg.

***  Globaal Medisch Dossier
Bron: IMA, 2009

Een multivariate logistieke regressie toont aan dat van deze 
factoren de verzekeringsstatus en het globaal medisch 
dossier de grootste invloed uitoefenen: een zelfstandige 
heeft 2,6 maal minder kans om gevaccineerd te zijn dan een 
rechthebbende van het algemene stelsel en iemand met 
een globaal medisch dossier heeft 2,3 maal meer kans om 
gevaccineerd te zijn dan iemand zonder GMD.

Een zelfstandigenstatuut hebben en het bezitten van 
een globaal medisch dossier beïnvloeden in grote 

mate of men al dan niet gevaccineerd is tegen griep.

31  Dekkingsgraad van naar schatting 23 % in 2006

32  Deze gegevens stemmen overeen met de schatting van de huisartsenpeilpraktijken 
(61 % voor 2002-2004).

33  De cijfers van deze studie worden in deze paragraaf aangevuld met de gegevens van 
een onderzoek van het IMA uit 2009 (Persoonlijke mededeling Johan Vanoverloop, 
IMA).

34  Sommige rusthuizen krijgen hun geneesmiddelen van ziekenhuisapotheken, 
hierdoor is er dus een onderschatting van de dekking.
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Vaccinatie tegen tetanus

Tetanus is een levensbedreigende aandoening die zich kan 
manifesteren bij mensen die een verwonding oplopen in 
een vuile omgeving; gezien de ernst van deze aandoening 
en de banale omstandigheden die de aandoening kunnen 
veroorzaken, is het wenselijk om de bevolking maximaal 
in te enten. De inenting werd dan ook opgenomen in de 
aanbevolen vaccinatiekalender voor kinderen maar voor 
een blijvende immuniteit moet het vaccin om de tien jaar 
worden herhaald.

Van de Brusselaars die in de Gezondheidsenquête 2004 
werden ondervraagd, verklaart 59,4 % de afgelopen tien 

jaar tegen tetanus te zijn ingeënt (61,4 % van de mannen en 
57,6 % van de vrouwen). De vaccinatiegraad daalt met de 
leeftijd en neemt zeer sterk af vanaf de leeftijdscategorie 65-
74 bij de mannen en vanaf de leeftijdscategorie 55-64 bij de 
vrouwen. De vaccinatiegraad, die reeds onvoldoende is bij 
de algemene bevolking, ligt dus nog lager bij de bejaarden.
De bevolking met een vaste huisarts is beduidend beter 
gevaccineerd dan de bevolking zonder vaste huisarts, en dit 
voor beide geslachten.

Onder de oudere bevolking is de vaccinatiegraad 
voor tetanus ruim ontoereikend.

Vaccinatie tegen pneumokokken

De vaccinatie tegen pneumokokken, mogelijke oorzaak 
van acute longontsteking, gebeurt door middel van een 
vaccin met verschillende valenties (die verschillende 
pneumokokkenstammen dekken) en wordt sinds 2002 
aangeraden aan iedereen ouder dan 60 en bij risicopatiënten 
ouder dan 45 [35] (39). 
Volgens de registratie van het netwerk van 
huisartsenpeilpraktijken heeft minder dan een derde 
van de mensen ouder dan 60 in België van de huisarts 
het pneumokokkenvaccin met 23 valenties gekregen; de 
vaccinatiegraad is iets beter in het Franstalige deel van het 
land omdat daar de beroepsorganisaties de aanbevelingen 
van de Hoge Gezondheidsraad volledig hebben opgevolgd 
(43). Het Brussels Gewest telt onvoldoende peilpraktijken 
om via deze bron betrouwbare Brusselse cijfers te bepalen. 

In de Gezondheidsenquête 2004 wordt gepeild naar het 
percentage van de Brusselse risicobevolking dat verklaart 
de afgelopen vijf jaar te zijn gevaccineerd (tabel 3-13). Uit 
de resultaten blijkt geen significant verschil naargelang het 
opleidingsniveau.

tabel 3-13

Percentage van de risicobevolking dat verklaart in de 
loop van de afgelopen vijf jaar te zijn gevaccineerd 
tegen pneumokokken, naar leeftijd en geslacht, 
Brussel, 2004
45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar ≥75 jaar

Mannen 13,7 % 1,7 % 17,4 % 27,8 %
Vrouwen 3,8 % 9,5 % 14,1 % 24,2 %

Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Vaccinatie tegen hepatitis B

Hepatitis B wordt hoofdzakelijk doorgegeven via seksueel 
contact of via besmet injectiemateriaal. Er zijn ook 
gezonde dragers van het virus, wat betekent dat ze wel 
hun omgeving kunnen besmetten zonder zelf de typische 
symptomen van de ziekte te vertonen. Momenteel wordt de 
vaccinatie aangeraden aan jonge kinderen en adolescenten 
en aan bepaalde beroepen die eraan worden blootgesteld 
(zoals medische en paramedische beroepen).

33,4 % van de Brusselaars die in de Gezondheidsenquête 
2004 werd ondervraagd, verklaart de afgelopen tien jaar 
een vaccin tegen hepatitis B te hebben gekregen. Er is geen 
merkbaar verschil tussen mannen en vrouwen.
De vaccinatiegraad is het hoogst in de kindertijd (76,0 % van 
de jongens van 0 tot 14 jaar en 67,9 % van de meisjes), wat 
kan worden verklaard door het feit dat deze vaccinatie sinds 
1999 deel uitmaakt van de aanbevolen vaccinatiekalender 
voor kinderen.

35  Personen met een specifieke chronische aandoening (astma, chronische bronchitis, 
cardiovasculaire aandoening, hoge bloeddruk, nieraandoeningen of diabetes).
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4.2.2  Screenings

Hieronder wordt de Brusselse dekkingsgraad besproken 
voor drie belangrijke screenings: de opsporing van diabetes 
via glycemiemeting; en de opsporing van borstkanker en 
van baarmoederhalskanker bij vrouwen. 

De opsporing van hyperglycemie

Een van de manieren om diabetes op te sporen is de 
glycemiemeting op een nuchtere maag.
In de Gezondheidsenquête 2004 verklaren 47,7 % van de 
mannen en 59,4 % van de vrouwen dat ze de afgelopen 
drie jaar een glycemiecontrole hebben laten uitvoeren 
(significant verschil). Dit percentage neemt toe met de 
leeftijd.

Het percentage mensen die verklaren de afgelopen drie jaar 
een glycemiecontrole te hebben laten uitvoeren ligt hoger 
in Brussel dan in de grote Vlaamse steden.
Er bestaat een sociale gradiënt voor deze opsporing bij 
mannen: het percentage Brusselse mannen die verklaren de 
afgelopen drie jaar een glycemiecontrole te hebben laten 

uitvoeren ligt aanzienlijk hoger bij de hoger opgeleiden 
(56,9 %) [36] dan bij de lager geschoolden (45,8 %). Lager 
geschoolde mannen hebben dus minder kans op opsporing 
van diabetes en vroegtijdige behandeling. 
Bij de vrouwen werd deze sociale gradiënt voor de opsporing 
van hyperglycemie daarentegen niet waargenomen.
In Brussel ligt het percentage mannen die verklaren de 
afgelopen drie jaar een glycemiecontrole te hebben laten 
uitvoeren aanzienlijk lager bij de Marokkanen dan bij de 
Belgen. Maar na controle voor de leeftijd, het geslacht en het 
opleidingsniveau bestaan er bij de mannen geen verschillen 
meer in de dekkingsgraad naargelang de nationaliteiten.
Europese Brusselse vrouwen verklaren vaker zich te hebben 
laten onderzoeken dan Belgische Brusselse vrouwen.

Het borstkankerscreeningprogramma

In overeenstemming met de Europese aanbevelingen 
heeft België, net zoals veel andere Europese landen, een 
georganiseerd screeningsprogramma voor borstkanker 
opgestart voor vrouwen van 50 tot 69 jaar; het bijzondere 
aan dit programma is dat het gratis is en dat het gedurende 
het hele screeningsproces een kwaliteitscontrole garandeert. 
In het Brussels Gewest wordt dit programma sinds juni 2002 
georganiseerd door de vzw referentiecentrum Brumammo.

Dit programma had te kampen met verschillende 
problemen: 
– een aantal jaren geleden was er reeds een individueel 

screeningprogramma opgericht op initiatief van 
de artsen en gynaecologen, waardoor de artsen en 
hun patiënten niet meteen overtuigd waren van 
de toegevoegde waarde van het georganiseerde 
programma; 

– problemen bij het opstellen van het bestand van de 
doelgroep hebben ervoor gezorgd dat niet de volledige 
doelgroep (ongeveer 104 000 vrouwen) tijdens de eerste 
twee cycli van het programma werd uitgenodigd; 

– de keuze voor een gedecentraliseerd programma met 
de steun van gezondheidswerkers in hun privépraktijk 
(radiologen, huisartsen en gynaecologen) impliceert een 
intensieve communicatie en coördinatie; 

– de sociale en culturele mix van het Brussels Gewest 
maakt verschillende informatie- en sensibiliseringsacties 
die steunen op de bestaande netwerken noodzakelijk; 

– de versnippering van de mammografiecentra, het gebrek 
aan verplichte apparatuur en gecertificeerde opleiding, 
de dualiteit van de technieken (analoog en digitaal) 
maken een kwaliteitscontrole moeilijk.

Tijdens de tweede uitnodigingscyclus (2005-2006) werden 
8 362 mammotests uitgevoerd (er werden minstens 58 
kankers opgespoord [37]) en bedroeg de participatiegraad [38] 
aan het georganiseerde programma 10,4 %.
De participatiegraad verschilt naargelang de gemeente 
(van 5,9 % in Ukkel tot 17,9 % in Jette). Factoren die deze 
participatiegraad kunnen beïnvloeden zijn de aanwezigheid 
en het dynamisme van screeningscentra en de bestaande 
gewoontes van vrouwen omtrent screening. 
Wanneer de vrouwen die een mammografie ondergaan 
tijdens een “opportunistische screening” worden meegeteld, 
heeft naar schatting de helft van de vrouwen een 
borstkankerscreening laten uitvoeren.
Meer informatie vindt u in de twee evaluatierapporten van 
het Brusselse programma op www.observatbru.be (tabblad 
Publicatie › Gezondheid › Dossiers).

De uitdaging voor Brussel blijft dus zowel de artsen te 
overtuigen van de kwaliteit van het programma als de 
vrouwen die momenteel geen borstkankerscreening 
ondergaan ervan te overtuigen aan de georganiseerde 
screening deel te nemen.

36  Dit percentage werd verkregen na een analyse van de drie Gezondheidsenquêtes 
samen (1997, 2001 en 2004).

37  Informatie verkregen via een retrospectief onderzoek.

38  Aantal vrouwen dat een mammotest heeft laten uitvoeren ten opzichte van het 
aantal vrouwen dat werd uitgenodigd.
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39  Als deze gegevens worden vergeleken met de terugbetalingsgegevens, lijkt 
de gezondheidsenquête een overschatting op te leveren van deze cijfers: 
gerapporteerd percentage van 70 % voor België in de enquête van 2001 versus 
een geschat percentage van 59 % op basis van de terugbetalingsgegevens. De 
werkelijke dekkingsgraad ligt naar alle waarschijnlijkheid nog een beetje lager, 
aangezien sommige vrouwen vaker dan eens om de drie jaar een uitstrijkje laten 
nemen.

Baarmoederhalskankerscreening

De vroegtijdige opsporing van baarmoederhalskanker 
gebeurt door middel van een driejaarlijks 
baarmoederhalsuitstrijkje bij de doelgroep, vrouwen van 25 
tot 64 jaar.
In de Gezondheidsenquête 2004 verklaarde 74 % van 
de Brusselse vrouwen tussen 25 en 64 jaar de afgelopen 
drie jaar een baarmoederhalsuitstrijkje te hebben laten 
nemen [39] ; dit percentage is geleidelijk en significant 
gestegen tussen 1997 en 2004 (39).

De dekkingsgraad voor het baarmoederhalsuitstrijkje in 
Brussel is vergelijkbaar met die van de andere grote steden 
van het land en voor het hele land (niet geïllustreerd).

Er bestaat een uitgesproken sociale gradiënt voor de 
screening van baarmoederhalskanker: het percentage 
Brusselse vrouwen dat verklaart de afgelopen drie jaar 
een baarmoederhalsuitstrijkje te hebben laten nemen ligt 
significant lager in de categorie met hoogstens een diploma 
lager secundair onderwijs. 

Het percentage vrouwen (25-64 jaar) die verklaren de 
afgelopen drie jaar een baarmoederhalsuitstrijkje te hebben 
laten nemen ligt aanzienlijk lager bij de Turkse (24,6 %) en 
de Marokkaanse (36,5 %) vrouwen dan bij de Belgische 
vrouwen (73,5 %).

Een betere dekking voor de opsporing van 
baarmoederhalskanker bij het publiek dat moeilijk toegang 
heeft tot de georganiseerde screeningsprogramma’s 
gebeurt waarschijnlijk via de ondersteuning bij de 
ontwikkeling van de eerstelijnszorgen. De opsporing 
van baarmoederhalskanker kan gemakkelijk worden 
gedaan via de huisartsen. Wanneer evenwel in 
Brussel zou worden besloten tot een georganiseerde 
baarmoederhalskankeropsporing, zal men terdege rekening 
moeten houden met de karakteristieken van de Brusselse 
bevolking (grote multiculturaliteit en bestaansonzekerheid).
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