Deel IV: Levensloop
Voor deze derde uitgave van de Gezondheidsindicatoren
werd besloten om de beschikbare gegevens ook te
bundelen per leeftijdscategorie. De gezondheid op een
bepaalde leeftijd is het resultaat van de levensloop en de
cumulatie van gebeurtenissen tijdens deze levensloop. Het
is dan ook interessant om te kijken naar wat de kenmerken
zijn van elke leeftijd.
Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om
bepaalde bestaande gegevens ter beschikking te stellen die
niet altijd gemakkelijk terug te vinden zijn voor actoren van
het terrein, zoals de resultaten van neonatale screenings,

1.

de vaccinatiedekking bij kinderen, de doodsoorzaken bij
adolescenten, invaliditeit bij volwassenen of de gebruiken
bij het levenseinde van bejaarden.
Dit zal soms resulteren in herhalingen van wat in
andere delen wordt aangehaald of in asymmetrieën in
de beschrijving van de verschillende leeftijdsgroepen,
maar aangezien de verschillende delen van de
Gezondheidsindicatoren onafhankelijk van elkaar gelezen
kunnen worden, zal dit de lezer hopelijk niet al te zeer
storen.

Bij de geboorte

De periode rond de geboorte is van bijzonder groot belang
aangezien ze de gezondheid van het kind sterk beïnvloedt
op middellange en lange termijn. In een gewest als Brussel,
met een derde van de bevolking op jongvolwassen leeftijd,
de leeftijd waarop ze kinderen krijgen, is de gezondheid
van de moeders en de kinderen bovendien tekenend voor
de globale gezondheid en de levenskwaliteit van een groot
deel van de Brusselse bevolking.

Figuur 4-01

1.1

Kenmerken van de moeders

1.1.1 Leeftijd van de moeders bij de bevalling
De evoluties in de loop van de laatste tien jaar zijn een
voortzetting van de evoluties die reeds in het Dossier
omtrent perinataliteit (1) werden beschreven voor de
periode 1980-2004. Er zijn naar verhouding alsmaar minder
moeders jonger dan 20, terwijl het aandeel geboorten bij
moeders tussen 35 en 39 jaar (+27 %) en ouder dan 40 jaar
(+55 %) toeneemt.

Evolutie van het aandeel zeer jonge moeders en oudere moeders, Brussel, 1998-2007
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Deze toename gaat ten koste van het aandeel
geboorten bij de leeftijdsgroepen die de minste
risico’s lopen: het aandeel van de moeders tussen
20 en 29 jaar daalt van 51,5 % in 1998 tot 45,0 %
in 2007. De periodes 1998-2002 en 2003-2007
worden in de volgende figuur (4-02) vergeleken.

Figuur 4-02

Verdeling van de geboorten volgens leeftijd van de moeder,
Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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1.1.2 Nationaliteit van de moeders

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

In 2007 had bijna de helft (47 %) van de Brusselse
pasgeborenen een moeder met buitenlandse nationaliteit
op het moment van de bevalling. De meeste moeders met
buitenlandse nationaliteit zijn afkomstig uit de landen
van de EU-27 (18 % van de geboorten) [1], gevolgd door
Marokkaanse moeders (11 %).

Belgische bevolking (een jongere bevolking met veel
jonge volwassenen op reproductieve leeftijd). Daarnaast
weerspiegelt het ook de bestaande verschillen tussen het
Rijksregister en de geboorteformulieren met betrekking
tot het aantal geboorten (de aangegeven geboorten via
een geboorteformulier betreffen de volledige in Brussel
wonende bevolking, met inbegrip van de mensen zonder
papieren en de mensen in het wachtregister).
Hieronder wordt de evolutie van de laatste tien jaar van
het aantal geboorten per nationaliteit van de moeder
weergegeven.

Het aandeel moeders met een niet-Belgische nationaliteit
is beduidend hoger dan het totaal aandeel niet-Belgen
binnen de Brusselse bevolking. Dit kan vooral verklaard
worden door de leeftijdsstructuur van de Brusselse nietFiguur 4-03

Evolutie van het aantal geboorten volgens nationaliteit van de moeder bij de geboorte, Brussel, 1998-2007
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De laatste jaren wordt een sterke toename genoteerd van moeders uit het
voormalige Oostblok.
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1.1.3 Socio-economische status van
de moeders

Figuur 4-04

Sociale kenmerken van de Brusselse geboorten [2], 2007
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Het aandeel pasgeborenen met een alleenstaande moeder
stijgt sinds 2004.
Figuur 4-05

Evolutie van de socio-economische kenmerken van de pasgeborenen, Brussel, 1998-2007
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Aangezien deze kenmerken van de moeders (lage
socio-economische status, hogere leeftijd en vreemde
nationaliteit)
allemaal
risicoverhogend
zijn
voor
zwangerschapsproblemen, kan verwacht worden dat een
groeiend aandeel zwangerschappen risicozwangerschappen
zullen zijn. Het is belangrijk om deze risicomoeders snel
te identificeren, opdat ze kunnen genieten van een
aandachtige begeleiding tijdens de prenatale opvolging.
2

Bij de Brusselse bevallingen wordt een
stijging van het aandeel oudere moeders
alsook een groot aandeel migrantenmoeders
en moeders met een ongunstige socioeconomische status vastgesteld.

Het gaat hier om de kenmerken van de ouders, in dit geval van het gezin, bestaande
uit een alleenstaande moeder of een koppel.
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1.2

Prenatale opvolging

In 2007 publiceerde het Intermutualistisch Agentschap
een studie over de kwaliteit van de prenatale opvolging
in België in 2005 (2), op basis van de terugbetalingen
door de mutualiteiten [3]. De beoordeling van de kwaliteit
was gebaseerd op de vergelijking tussen de praktijk van
de prenatale zorgen en de aanbevelingen van het KCE
(Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) in 2004
(3). Hieronder worden enkele resultaten voor het Brussels
Gewest hernomen.

1.2.1 Risico-evaluatie
Volgens deze studie loopt 28 % van de zwangere vrouwen
in Brussel een “hoog risico”: extreme leeftijd (jonger dan 16
en ouder dan 40 jaar) en/of kwetsbaarheid (aan de hand
van het RVV-statuut) en/of comorbiditeit. Dit cijfer bedraagt
28 % in Wallonië en 16 % in Vlaanderen.
Van de Brusselse zwangere vrouwen is 2,9 % ouder dan 40
jaar (1,7 % in Wallonië en 1,3 % in Vlaanderen), heeft 13,7 %
recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
(7,3 % in Wallonië en 3,9 % in Vlaanderen) en heeft 14,8 %
een chronische aandoening (21,4 % in Wallonië en 12,1 % in
Vlaanderen). Deze laatste groep werd samengesteld op basis
van het geneesmiddelengebruik voor een reeks chronische
aandoeningen en telde in Brussel 1 954 vrouwen ; zo
manifesteerde comorbiditeit bij zwangere Brusselse
vrouwen zich het vaakst in de vorm van hoge bloeddruk
(5 % van de zwangere vrouwen), schildklieraandoeningen
(3,5 %) en astma (3,4 %) ; 39 van de 1 954 vrouwen waren
seropositief. Deze percentages worden mogelijk onderschat
omdat ze enkel rekening houden met behandelde
aandoeningen.

1.2.2	Frequentie van de opvolging en de
onderzoeken
Tijdens hun zwangerschap raadplegen Brusselse
vrouwen met een laag risico gemiddeld 13 maal een
gynaecoloog, huisarts of vroedvrouw. Dat is minder dan
het Belgische gemiddelde (14 maal), maar aanzienlijk meer
dan het aanbevolen aantal: bij een laag risico worden
10 raadplegingen aanbevolen voor primiparen (eerste
bevalling) en zeven raadplegingen voor multiparen (1 of
meer bevallingen voor de huidige bevalling).
Als de raadplegingen bij de huisarts, die niet met zekerheid
aan de zwangerschap kunnen worden toegeschreven,
buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het
gemiddeld aantal raadplegingen toch nog 11 (3).
Brusselse vrouwen met een hoog risico gaan gemiddeld 14
maal op raadpleging, wat weinig verschilt van zwangere
vrouwen met een laag risico ; het is ook minder dan de
Belgische vrouwen met hoog risico die gemiddeld 15 maal
een arts raadplegen.
De meeste zwangere Brusselse vrouwen gaan minstens
eenmaal bij een arts langs: 98 % heeft minstens één
raadpleging bij een gynaecoloog, 55 % bij een huisarts
(62 % voor de risicopopulatie), 28 % bij een vroedvrouw en
38 % bij een andere specialist (53 % voor de risicopopulatie).
De richtlijnen met betrekking tot de soorten
laboratoriumanalyses die nodig zijn bij de opvolging van
de zwangerschap worden tamelijk goed nageleefd, ook al
worden de onderzoeken vaak meer herhaald dan nodig.
Het gemiddeld aantal echografieën per zwangerschap
bedraagt 4,1 (4,4 bij de risicopopulatie), wat vergelijkbaar is
met het nationale gemiddelde.
Sinds 2006 ontvangen de betrokken gezondheidswerkers
een feedback van deze gegevens via het platform voor
kwaliteitspromotie van het RIZIV.
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Heeft geen betrekking op vrouwen met het statuut van zelfstandige (989 van de
13 188 Brusselse vrouwen die in 2005 zijn bevallen), noch de vrouwen die voor
prenatale opvolging bij K&G of ONE langs gaan..
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1.3

Perinatale
gezondheidsindicatoren

1.3.1 Prematuriteit
Na een duidelijke stijging in de loop van de jaren 80 en 90
(zie het hierboven aangehaalde Dossier over perinataliteit),
daalt het aandeel vroeggeboorten sinds 2002. Het aandeel
ernstige prematuriteit (zwangerschapsduur minder dan 32
weken) blijft daarentegen stabiel (figuur 4-06).
Het absolute aantal zeer vroeg geboren kinderen stijgt
echter: 771 pasgeborenen van minder dan 32 weken in de
periode 2003-2007, tegenover 660 voor de periode 1998-

Figuur 4-06

2002. Gezien de impact op lange termijn van ernstige
prematuriteit op de ontwikkeling van kinderen, heeft
deze stijging gevolgen voor de behoeften aan medische,
psychologische en opvoedkundige begeleiding. Uit
Europese studies blijkt dat 10 tot 15 % van de zeer vroeg
geboren kinderen aan ernstige handicaps lijden en 40 % aan
cognitieve ontwikkelingsstoornissen (4).

Prevalentie van vroeggeboorten, Brussel, 1998-2007
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Het aandeel vroeggeboorten en laag geboortegewicht daalt maar het aandeel
ernstige vroeggeboorte en zeer laag geboortegewicht blijft stabiel.
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1.3.2 Laag geboortegewicht
De evolutie van de prevalentie van laag geboortegewicht
loopt parallel met de evolutie van de vroeggeboorte: er
wordt een daling vastgesteld van het aandeel kinderen van
minder dan 2 500 g maar een relatieve stabilisering voor
pasgeborenen met een zeer laag geboortegewicht (minder
dan 1 500 g).

Figuur 4-07

Net zoals het aantal vroeggeboorten, stijgt echter ook het
absolute aantal levend geboren kinderen met een zeer laag
geboortegewicht. In 2003-2007 werden 276 levendgeboren
kinderen geregistreerd met een gewicht van minder dan
1 000 g (237 in 1998-2002), 771 geboorten van kinderen van
minder dan 1 500 g (660 in 1998-2002) en 5 294 geboorten
van kinderen van minder dan 2 500 g (4 686 in 1998-2002).

Evolutie van de prevalentie van een laag geboortegewicht en van een zeer laag geboortegewicht, Brussel, 1998-2007
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1.3.3 Meerlingzwangerschappen
Na een zeer duidelijke stijging van het aantal
meerlingzwangerschappen in de loop van de jaren 80 en 90
als gevolg van het toegenomen aanwenden van medisch
Figuur 4-08

begeleide voortplantingstechnieken, werd in 2002 een piek
bereikt (zie Dossier over perinataliteit). Sinds 2004 blijft het
aandeel meerlinggeboorten relatief stabiel.

Evolutie van het aandeel meerlinggeboorten (levend- en doodgeborenen), Brussel, 1998-2007
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1.3.4 Verloskundige interventies
Het percentage ingeleide bevallingen blijft stabiel, het
aandeel geboorten via keizersnede blijft daarentegen
toenemen.
Figuur 4-09

Verloskundige interventies per 100 geboorten (levend- en doodgeborenen), Brussel, 1998-2007
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Het stijgend aandeel moeders ouder dan 35 jaar is een
gedeeltelijke verklaring voor deze voortdurende stijging van
het percentage keizersneden. Toch blijkt uit figuur 4-10 dat
deze stijging ook wordt waargenomen bij jongere vrouwen,
met uitzondering van moeders jonger dan 20 jaar.
Figuur 4-10

Evolutie van het percentage keizersneden volgens de leeftijd van de moeder, Brussel, 1998-2007
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Het percentage keizersneden stijgt, vooral bij moeders van 35 jaar en
ouder, maar ook bij moeders van 20 jaar en ouder.
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1.3.5 	Foeto-infantiele mortaliteit
In 2007 werden 81 doodgeboren kinderen geregistreerd
en 73 sterfgevallen van levendgeboren kinderen vóór de
leeftijd van 1 jaar (53 sterfgevallen vóór het einde van de
eerste maand en 20 sterfgevallen tussen 1 maand en 1 jaar).
De foeto-infantiele mortaliteit wordt verdeeld in drie
componenten: de foetale mortaliteit of doodgeboorte,
de neonatale mortaliteit en de postneonatale mortaliteit.
Figuur 4-11

Perinatale sterfte groepeert foetale en vroegneonatale
sterfte. Infantiele sterfte groepeert het geheel van
sterfgevallen van levendgeborenen vóór hun eerste
verjaardag (overlijden tussen 0 en 364 levensdagen).
De verschillende cijfers worden uitgedrukt per 1 000
levendgeboorten (neonatale, postnatale of infantiele sterfte)
of per 1 000 levend- of doodgeborenen (foetale, perinatale
en foeto-infantiele sterfte).
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In de loop van de laatste 10 jaar wordt een relatieve
stabiliteit van de foetale en neonatale sterfte vastgesteld,
terwijl de posneonatale sterfte daalt.
Figuur 4-12

Foetale, neonatale en postneonatale sterfte, Brussel, 1998-2007
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De evolutie van de foeto-infantiele sterftecijfers in Brussel
loopt gelijk aan die van Vlaanderen. In 2006 lag de foetale
sterfte gemiddeld iets hoger in Brussel, de neonatale sterfte
Figuur 4-13

lag er dan weer iets lager. De postneonatale sterfte is
vergelijkbaar in de twee gewesten.

Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit, vergelijking met Vlaanderen, 1998-2006

6
5
per 1000 geboorten of
levendgeboorten

4
3
2
1
0

Fœtale sterfte Brussel
Fœtale sterfte Vlaanderen
Neonatale sterfte Brussel
Neonatale sterfte Vlaanderen
Postneonatale sterfte Brussel
Postneonatale sterfte Vlaanderen

1998
5,2
3,9
3,6
3,2
2,1
1,9

1999
4,7
4,4
2,9
3,0
2,3
1,8

2000
4,9
4,1
3,1
2,8
2,1
1,9

2001
5,3
4,2
3,1
2,9
1,6
1,7

2002
4,2
4,3
3,0
2,5
2,1
1,8

2003
4,8
4,9
4,4
2,8
1,4
1,5

2004
5,4
4,0
3,1
2,6
1,3
1,3

2005
5,4
3,3
2,4
2,7
0,9
1,2

2006
4,7
4,2
2,2
2,7
1,5
1,5

Bron: Statistische formulieren voor geboorte, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
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1.4

De oorzaken van infaNtiele
sterfte

In de periode 2003-2007 werden 355 sterfgevallen
voor kinderen jonger dan één jaar geregistreerd
(gemiddeld 71 sterfgevallen per jaar).

Figuur 4-14

De belangrijkste oorzaken van infantiele sterfte
[4]
zijn, net zoals voor de periode 1998-2002,
congenitale afwijkingen, diverse pathologieën
in de perinatale periode, immaturiteit en
wiegendood.
Tot midden in de jaren 90 was wiegendood de
belangrijkste oorzaak van kindersterfte en de eerste
oorzaak van postneonatale sterfte [5] (zie Dossier
over perinataliteit). In de periode 2003-2007 was
het de vierde oorzaak van kindersterfte en de
tweede oorzaak van postneonatale mortaliteit
(15 sterfgevallen), waarmee wiegendood ver
achter congenitale afwijkingen (43 sterfgevallen)
kwam te staan en bijna dezelfde positie bekleedt
als infecties (14 sterfgevallen). Informatie- en
preventiecampagnes die vanaf 1995 in België
werden uitgevoerd hebben zeker bijgedragen tot
de sterke daling van wiegendood.

Aantal infantiele overlijdens naar doodsoorzaak, Brussel,
2003-2007

Andere
37
Ongelukken
8
Infecties
23

Congenitale
afwijkingen
130

Wiegendood
18

Sterfte gelinkt aan
fœtale immaturiteit
53
Oorzaak in perinatale periode
86
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

In figuur 4-14 staat de verdeling van de
oorzaken van infantiele sterfte in 2003-2007, de
tabel vergelijkt de oorzaken van infantiele en
postneonatale sterfte met de voorgaande periode.

Tabel 4-01

Oorzaken van infantiele en postneonatale sterfte, Brussel, 1998-2007
Infantiele sterfte
Doodsoorzaken
1998-2002
2003-2007
Congenitale afwijkingen
112
130
Oorzaak in perinatale periode
65
86
Sterfte gelinkt aan foetale immaturiteit
61
53
Wiegendood
41
18
Infecties
32
23
Ongelukken
13
8
Andere
46
37
TOTAAL
370
355

Postneonatale sterfte
1998-2002
2003-2007
38
43
6
8
12
7
38
15
24
14
11
8
16
9
145
104

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

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van wiegendood is sterk
afgenomen tussen 1998-2002 en 2003-2007.

4

Alle sterfgevallen van levendgeboren kinderen voor de eerste verjaardag van het
kind (0 tot 364 levensdagen).

5

Sterfgevallen van kinderen tussen 28 en 364 levensdagen.
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1.5

Opsporing bij zuigelingen en
jonge kinderen

1.5.1 Bloedstalen
Een aantal congenitale afwijkingen wordt van bij de
geboorte opgespoord door middel van een bloedstaal in
de kraamkliniek. Als deze aandoeningen niet vroeg worden
behandeld, kunnen ze leiden tot overlijden, een mentale
achterstand of andere permanente problemen.
De twee meest voorkomende zijn fenylketonurie en
hypothyreoïdie. Er bestaan wettelijke kaders om de
opsporing ervan te organiseren. Het aantal gevallen dat
in het Brussels Gewest is opgespoord is niet bekend, maar
wanneer we het aantal positieve gevallen per 100 000 tests,
uitgevoerd door de drie opsporingscentra van de Franse
Gemeenschap, toepassen op de Brusselse geboorten,
mogen we veronderstellen dat in het Brussels Gewest
jaarlijks ongeveer 2 kinderen worden opgespoord met
fenylketonurie en 5 kinderen met hypothyreoïdie.
De opsporing van hemoglobinopathieën (de vaakst
voorkomende genetische aandoeningen) wordt in het
Brussels Gewest sinds 1994 georganiseerd door de dienst
voor medische chemie van het Erasmusziekenhuis ; alle
kraamafdelingen mogen hun stalen naar deze dienst
opsturen. Tussen december 1994 en december 2007
werden 113 gevallen van drepanocytose (meer dan 8
gevallen per jaar), 7 gevallen van ernstige bètathalassemie
en 5 gevallen van hemoglobinose H opgespoord bij 179 788
levendgeboorten ; bovendien is één levendgeborene op de
65 een gezonde drager van een hemoglobine S.
In totaal, voor alle gescreende geboorten, is ongeveer 2 %
van de kinderen drager van een hemoglobineafwijking
en meer dan één pasgeborene op de 2 000 vertoont
Tabel 4-02

2006
2007
2008

een ernstige vorm (5 ; 6). Het is dus belangrijk dat er een
strategie uitgewerkt wordt voor de behandeling van
hemoglobinopathieën door de behandelende artsen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Slechts 2 van de 14 sterfgevallen door hemoglobinopathieën
die werden geregistreerd voor de periode 1999-2007
hebben betrekking op kinderen (waarvan een van minder
dan een jaar en een tussen 1 en 5 jaar) en zijn te wijten aan
drepanocytosen.

1.5.2 Opsporing van gezichtsproblemen
Eind 2002 heeft het ONE beslist om de opsporing van
gezichtsproblemen bij kinderen van 15 maanden tot 3
jaar geleidelijk aan te veralgemenen voor de hele Franse
Gemeenschap [6]. Uit verschillende studies is immers
gebleken dat ongeveer 10 % van de kinderen in deze
leeftijdscategorie te maken heeft met gezichtsproblemen
en dat de behandeling het meest doeltreffend is als het kind
een diagnose en behandeling krijgt vóór de leeftijd van 3
jaar (7).
In het Brussels Gewest werd met de opsporing gestart in
2006, maar is ze nog niet overal beschikbaar als gevolg
van een gebrek aan voldoende gespecialiseerd personeel
(11 van de 19 gemeenten organiseerden een screening in
2007). Aanvankelijk werd de gratis screening uitgevoerd in
een aantal ziekenhuiscentra en nu door vier orthoptisten en
een aantal geneesheren die hiervoor een opleiding hebben
gevolgd. Hieronder volgen de resultaten voor de jaren 20062008.

Opsporing van gezichtsproblemen in het Brussels Gewest door het ONE tussen 2006 en 2008
Aantal uitgevoerde
Abnormale
Twijfelachtige
Normale opsporingen
onderzoeken*
opsporingen
opsporingen
3 111
2 473 (79,5 %)
270 (8,7 %)
91 (2,9 %)
2 461
1 819 (73,9 %)
270 (11,0 %)
52 (2,1 %)
4 701
3 262 (69,4 %)
598 (12,7 %)
156 (3,3 %)

Onuitvoerbare
opsporingen
277 (8,9 %)
320 (13,0 %)
685 (14,6 %)

* De opsporing kan worden uitgevoerd tot de leeftijd van 4 jaar.
Bron: ONE, 2009

In twee tot drie van de tien gevallen is het advies van een
oftalmoloog nodig of moet de screening opnieuw worden
uitgevoerd [7].

het resultaat bekend was bij het ONE, wordt de anomalie
in 7 van de 10 gevallen bevestigd door de behandelende
oftalmoloog.

Aangezien de gegevens anoniem zijn, zijn afzonderlijke
opvolgingsgegevens van Brusselaars niet beschikbaar ;
wanneer echter wordt gekeken naar de 2 150 kinderen
in de Franse Gemeenschap die tussen 2004 en 2007 een
oftalmologisch onderzoek hebben ondergaan en waarvan

In Vlaanderen heeft Kind & Gezin sinds 2007 twee
pilootprojecten voor screening van gezichtsproblemen bij
zuigelingen opgestart met het idee het programma in de
toekomst te veralgemenen (8). In Brussel heeft K&G geen
programma opgestart.

6

In 2007 schat men dat deze opsporing een derde van het doelpubliek in de Franse
Gemeenschap heeft bereikt.
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7

Aangezien er steeds meer opsporingen zijn waarbij het kind niet wil meewerken,
raadt het ONE nu aan om ze niet uit te voeren vóór de leeftijd van 18 maanden.
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1.5.3 Opsporing van doofheid
Gezien de prevalentie van neonatale doofheid (1 tot 4 %)
en de gevolgen ervan, niet alleen voor de taalkundige en
communicatieve vaardigheden van het kind, maar ook voor
zijn cognitieve en psychosociale ontwikkeling, hebben de
Gemeenschappen systematisch programma’s opgestart
om doofheid bij pasgeborenen op te sporen. Idealiter moet
de diagnose vóór 3 maanden worden gesteld en moet de
behandeling vóór 6 maanden worden opgestart.
In de Vlaamse Gemeenschap organiseert Kind & Gezin sinds
1998 een dergelijke opsporing ; de incidentie van doofheid
voor de volledige Vlaamse Gemeenschap bedroeg 2,6 ‰
in 2006 en 3,2 ‰ in 2007 (aanpassing van het diagnoseinstrument) (9). Gegevens omtrent deze screening van K&G
in het Brussels Gewest zijn niet beschikbaar.
In de Franse Gemeenschap wordt sinds eind 2006 een
opsporing georganiseerd bij pasgeborenen die geen
risicofactoren vertonen [8]. Het gaat om een opsporing
door “geautomatiseerde akoestische oto-emissies [9]” ; de
kraamklinieken zijn vrij om zich al dan niet aan te sluiten bij
het programma [10]. Op de 3de levensdag wordt een eerste
test uitgevoerd. Deze wordt de volgende dag herhaald
indien het resultaat niet bevredigend is ; als het resultaat
abnormaal blijft, wordt het kind doorverwezen naar een
keel-neus-oor-arts (KNO).
Kinderen die risico’s vertonen [11], ondergaan meteen een
grondiger onderzoek door een KNO-arts.
Op 31/12/2007 [12] namen zeven kraamklinieken deel
aan het programma in het Brussels Gewest (geleidelijke
toetreding in de loop van het jaar) en werden in 2007
8 318 pasgeborenen onderzocht (ongeveer 68 % van de
geboorten). Als we de “weigeringen” of “elders” (zie verder)

en de eerste niet-uitgevoerde tests uitsluiten, bedraagt de
vaccinatiedekking van de deelnemende kraamklinieken
78,5 % in dit eerste programmajaar. 43 ouders weigerden
immers deel te nemen aan het programma (geen enkel kind
behoorde tot de groep van kinderen met risicofactoren) en
316 wilden de opsporing “elders” laten gebeuren (Kind en
Gezin, KNO of ander ziekenhuis).
Van de overige 7 959 kinderen, vertoonden er 214 een of
meerdere van de aangehaalde risicofactoren [13] en dus
werden zij onmiddellijk doorverwezen (2,7 %).
In het totaal werden in 2007 bij kinderen met en zonder
risico zes gevallen van eenzijdige en zeven gevallen van
tweezijdige doofheid opgespoord, hetgeen overeenstemt
met een prevalentie van 2,1 ‰ voor alle pasgeborenen die
getest werden [14].
De moeilijkheden bij de uitvoering van dit programma
betreffen in de eerste plaats problemen bij de organisatie
van het programma en bij de aanvaarding ervan (de ouders
moeten worden gesensibiliseerd, en ze moeten het idee
aanvaarden met hun kind naar een specialist te gaan indien
de test niet bevredigend is).
Andere moeilijkheden zijn:
– het vroegtijdig ontslag (bv. in het weekend) van
pasgeborenen, zodat er geen tijd is om de opsporing uit
te voeren (ongeveer 1/5de van de kinderen van ouders
die “akkoord gaan” heeft geen test ondergaan).
– de
administratieve
overbelasting
van
de
gezondheidswerkers.
– de opleiding van gezondheidswerkers op het terrein in
verband met screening en diagnose.
– het hoge aantal betrokken gezondheidswerkers, dat een
noodzakelijke en complexe samenwerking met zich mee
brengt.

exsanguinotransfusie, geassisteerde beademing > 24 u, afwijking als gevolg van
hypoacousie, neurologische of endocriene aandoening.

8

Door enkel de pasgeborenen met een risicofactor te onderzoeken, zou slechts 50 %
van de gevallen van permanente neonatale doofheid worden geïdentificeerd.

9

Hiermee kan noch het type noch de ernst van de doofheid worden bepaald.

12

10

In 2008 waren er nog 2 kraamklinieken in Brussel die de overeenkomst met de
Franse Gemeenschap niet wensten te ondertekenen. Dankzij deze overeenkomst
moeten de ouders minder betalen (ten laste van de Franse Gemeenschap) en
worden de gegevens van het programma geregistreerd en geanalyseerd.

Bron van de gegevens: Bénédicte Vos, coördinatrice van het programma voor het
systematisch opsporen van neonatale doofheid in de Franse Gemeenschap +
tijdschrift Percentile, Vol 13, nr. 4, 2008.

13

Dit is waarschijnlijk een onderschatting, aangezien de literatuur veeleer vermeldt
dat 6 tot 10 % van de pasgeborenen minstens een van deze risicofactoren vertoont.

14

Er dient echter te worden opgemerkt dat er op 31/12/2007 geen definitief resultaat
was voor 51 kinderen met risico en 121 kinderen zonder risico (hiertoe behoren
waarschijnlijk nog lopende onderzoeken, kno-adviezen die nog niet zijn uitgevoerd
of resultaten die nog niet zijn ontvangen).

11
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Familiale antecedenten van erfelijke doofheid, bloedverwantschap in de eerste
graad, infecties in de baarmoeder, verschillende intoxicaties, APGAR ≤6 na 5’, < 36
weken of < 1 500 g, neonatale intensieve zorgen > 5 dagen, ototoxische medicatie,
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1.6

Borstvoeding in het Brussels
Gewest

De voordelen van borstvoeding zijn wereldwijd erkend ;
zowel de internationale instellingen [15] als het ONE,
Kind & Gezin en alle gezondheidswerkers hebben de laatste
jaren talrijke inspanningen geleverd om voor moeders een
gunstig klimaat te scheppen voor borstvoeding. Dit gezegd
zijnde, is het soort voeding een persoonlijke keuze die sterk
beïnvloed blijft door de sociale en economische kenmerken
van de moeder, door haar oorspronkelijke cultuur, maar ook
door die van het land van opvang.
De borstvoedingsgewoonten in het Brussels Gewest konden
worden bestudeerd dankzij de gegevens die werden
verzameld door het ONE en Kind & Gezin (K&G) (zie kader).

Kenmerken van de kinderen die worden opgevolgd bij preventieve raadplegingen (ONE en K&G) en van de Brusselse geboorten,
Brussel, 2007
ONE
K&G
Brusselse geboorten
Niet-Belgische moeder
62,6 %*
41,4 %
46,0 %
Moeder < 20 jaar
1,8 %
2,8 %
2,6 %
Moeder ≥ 40 jaar
6,0 %
2,6 %**
4,8 %
< 37 weken
6,5 %
7,1 %
6,2 %
< 2 500 g
5,6 %
7,1 %
6,3 %
Tabel 4-03

*50 % ontbrekende gegevens **= moeder > 40 jaar
Bronnen: registratie bij de geboorte (ONE) en registratie op 6de dag (K&G)

Studie van de borstvoeding in het Brussels Gewest: methodologie en gegevensbronnen
De gegevens over borstvoeding bij Brusselse baby’s (= moeders die in Brussel wonen) bij het verlaten van de
kraamkliniek [16] worden ingevuld door medisch-sociale werksters (MSW) van het ONE in de kraamkliniek en
via een huisbezoek of tijdens het eerste contact door Kind & Gezin ; toch ontsnappen sommige baby’s aan deze
registratie [17]. Nadien worden de gegevens geregistreerd tijdens de raadplegingen [18].
Het totaal aantal registraties van de twee instellingen (bij de geboorte (ONE) en op de 6de dag (K&G)) zijn in
2007 goed voor 103,8 % van het aantal levendgeboorten van Brusselse inwoners, hetgeen een aantal dubbele
registraties veronderstelt (15 692 ONE-kennisgevingen en 2 382 registraties door K&G in 2007).
De percentages worden berekend op basis van de bekende gegevens (uitsluiting van ontbrekende gegevens).

15

16

Op 6de dag voor Kind en Gezin

17

Er zijn 14 kraamklinieken in het Brussels Gewest, maar die nemen niet allemaal op dezelfde manier deel aan deze inzameling van gegevens ; de gegevens voor sommige
variabelen zijn dus niet exhaustief en/of onvolledig.

18

Punctueel door het ONE (balans op een bepaalde leeftijd) en continu door K&G. Aangezien het tijdstip en de manier van inzamelen verschillen, worden de gegevens
afzonderlijk geanalyseerd.

De WGO en UNICEF hebben samen een label “babyvriendelijk ziekenhuis” opgericht
om de kraamdiensten ertoe aan te zetten hun praktijken te verbeteren. Dit label
wordt toegekend indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (http://
www.infor-allaitement.be/pages/initiatives2.php ). De volgende Brusselse
kraamklinieken hebben dit label gekregen: UMC Brugmann, Erasmusziekenhuis,
Sint-Janskliniek, UMC Sint-Pieter, ziekenhuis Iris Zuid site Etterbeek-Elsene, Kliniek
Edith Cavell.
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1.6.1 Uitsluitend borstvoeding bij het
verlaten van de kraamkliniek
Bij het ONE bedroeg het aandeel moeders die bij het
verlaten van de kraamkliniek uitsluitend borstvoeding
gaven aan hun baby 90,6 % in 2006 en 91,4 % in 2007 ;
dit percentage steeg de laatste tien jaar voortdurend en
ligt hoger dan dat voor de hele Franse Gemeenschap
(respectievelijk 79,8 en 80,4 %).
Figuur 4-15

Evolutie van uitsluitend borstvoeding ( %) bij het verlaten van de kraamkliniek, Brussel en de Franse Gemeenschap, 1998-2007
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Bron: ONE, 2009

Bij K&G bedroeg de uitsluitend borstvoeding op de 6de
dag 77,6 % in 2006 en 77,4 % in 2007 ; dit percentage ligt
hoger dan dat voor Vlaanderen (63,7 % in 2006) en voor
Antwerpen (65,0 %).
Als het gemiddelde van de cijfers van het ONE en K&G
wordt berekend, gewogen naargelang hun respectieve
geboortedekking, kan het borstvoedingscijfer in het
Brussels Gewest worden geschat op 88,9 % in 2006 en
89,5 % in 2007, wat nog steeds hoger is dan in de Franse
Gemeenschap en in Vlaanderen.
Waarschijnlijk vinden de waargenomen verschillen tussen
de borstvoedingscijfers van het ONE en K&G hun oorsprong
in de verschillen tussen de populaties die door beide
instellingen worden gerekruteerd. Deze verschillen blijken
ook wanneer de borstvoedingscijfers per gemeente en per
instelling worden vergeleken.

Wanneer de gemeenten volgens socio-economisch niveau in
drie clusters worden gerangschikt (zie hoofdstuk 2 in deel I
Algemene context), bekomt men de borstvoedingscijfers
van tabel 4-04 (bekende gegevens).

Aandeel uitsluitend borstvoeding, naar socioeconomisch niveau van de verblijfsgemeente, ONE
en K&G, 2006
Socio-economisch niveau van de
ONE
K&G
gemeente
laag
91,5 %
82,4 %
gemiddeld
90,9 %
78,1 %
hoog
88,4 %
79,2 % [19]
Tabel 4-04

Bron: ONE, K&G, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2009

Het percentage moeders dat hun kind bij het
verlaten van de kraamkliniek uitsluitend
borstvoeding geeft, blijft stijgen.

19
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Voor Kind & Gezin is er geen tussenkomst (en dus geen gegevens) voor de
gemeenten Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe (die beide deel uitmaken van de cluster
met hoog socio-economisch niveau).
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Vroeggeboren baby’s of baby’s met een laag
geboortegewicht krijgen relatief minder vaak uitsluitend
borstvoeding bij het verlaten van de kraamkliniek. In
2007 kreeg 86,5 % van de baby’s geboren voor 37 weken
zwangerschap borstvoeding bij het verlaten van de
kraamkliniek tegenover 91,8 % van de baby’s geboren na 37
weken zwangerschap (ONE) ; 57,1 % van de baby’s geboren
voor 37 weken zwangerschap kregen borstvoeding op de 6e
dag tegenover 80,4 % van de baby’s geboren na 37 weken
zwangerschap (K&G).
Het geven van uitsluitend borstvoeding bij het verlaten
van de kraamkliniek neemt af naarmate de pariteit
stijgt: uitsluitend borstvoeding bij het verlaten van de
kraamkliniek (ONE) bedraagt 92,3 % bij primiparen (eerste
bevalling) tegenover 87,9 % bij grote multiparen (4de
of meer) ; uitsluitend borstvoeding op de 6e dag (K&G)
bedraagt 78,7 % voor de primiparen tegenover 74,4 % bij
grote multiparen (2006-2007).
Dit wordt eveneens waargenomen voor de hele Franse
Gemeenschap (10), Vlaanderen (11) en in andere landen
(12).
De borstvoedingscijfers zijn het hoogst voor moeders tussen
20 en 40 jaar en dalen na de leeftijd van 40 jaar. Ze zijn het
laagst voor zeer jonge moeders.

20

Enkel de gegevens van kinderen opgevolgd door het ONE zijn beschikbaar en
weergegeven.

21

Duur berekend voor de kinderen die na 9 maanden nog steeds door het ONE worden
opgevolgd (ongeveer 15 % van de bij hen geregistreerde geboorten).
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Het borstvoedingscijfer voor baby’s van buitenlandse
moeders ligt ongeveer 6 % hoger dan dat voor baby’s
van Belgische moeders (nationaliteit bij de geboorte van
het kind). In het speciale dossier omtrent borstvoeding
(10) analyseerde het ONE voor een periode van 10 jaar
de borstvoedingscijfers na de bevalling van de moeders
naargelang hun oorspronkelijke nationaliteit. Gemiddeld
geeft slechts 70 % van de Belgische moeders borstvoeding,
tegenover meer dan 90 % van de moeders van Turkse en
Marokkaanse oorsprong ; enkel bij de oorspronkelijk Franse
moeders lag het cijfer nog lager.
Het cijfer voor uitsluitend borstvoeding
bij het verlaten van de kraamkliniek ligt
beduidend hoger in het Brussels Gewest dan
in de twee andere gewesten van het land.

1.6.2 Uitsluitend borstvoeding nadien [20]
In 2007 bedroeg de gemiddelde duur van de uitsluitend
borstvoeding 15 weken [21]. Van de vrouwen die borstvoeding
hebben gegeven, heeft ongeveer een derde dat minder dan
drie maanden gedaan, een derde tussen 3 en 6 maanden en
nog een derde 6 maanden en langer.
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2.

Kinderen van één tot negen jaar

Vanaf één jaar, de leeftijd waarop kinderen beginnen
te lopen, tekent zich een evolutie af die zich tot aan
de volwassen leeftijd progressief zal doorzetten: het
streven naar autonomie. Het kind verruimt steeds meer
zijn ontdekkingswereld en een groot deel van deze
ontdekkingen voltrekken zich binnen het kader van het
leven in een gemeenschap. Deze gemeenschappen zorgen
echter ook voor het overdragen van infectieziektes. Op
deze leeftijd wil men het kind, maar ook de toekomstige
volwassene, dan ook beschermen door de toepassing
van een vaccinatiekalender. Deze beoogt niet enkel de
bescherming van het kind en de kindergemeenschap maar
wil zo voor bepaalde ziektes ook de de hele samenleving
Figuur 4-16

boven een kritieke beschermingsdrempel brengen/houden
(“kritieke drempel van collectieve immuniteit”).

2.1

Mortaliteit

In tegenstelling tot de groep van kinderen jonger dan één
jaar, behoren de kinderen van één tot negen jaar tot de
leeftijdsgroepen met de laagste sterftecijfers ; dit is nog
meer uitgesproken voor de leeftijdsgroep van 5 tot 9 jaar.
In 2007 bedroeg dit cijfer 23,3 per 100 000 bij de jongens en
8,5 per 100 000 bij de meisjes van 1-9 jaar. (9,5 per 100 000
bij de jongens en 6,6 per 100 000 bij de meisjes van 5-9 jaar).

Leeftijdsspecifieke sterftecijfers naar geslacht, Brussel, 2007

Per 100 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

17,2
17,4

70-74 jaar

65-69 jaar

60-64 jaar

55-59 jaar

50-54 jaar

45-49 jaar

40-44 jaar

55,1
19,1

35-39 jaar

67,7
30,2

30-34 jaar

25-29 jaar

9,5 10,3
6,6 0,0

15-19 jaar

10-14 jaar

37,0
10,5

5-9 jaar

456,7
444,0

20-24 jaar

Mannen
Vrouwen

1-4 jaar

0

< 1 jaar

500

70,4 110,2 148,9 331,7 457,1 815,7 1408,0 2095,4 2885,0
36,2 105,3 113,4 201,7 302,2 485,6 766,2 1010,0 1719,1
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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De belangrijkste doodsoorzaken voor beide geslachten zijn
ongevallen en tumoren, waarbij ongevallen op de eerste
plaats komen bij de jongens, terwijl bij de meisjes tumoren
op de eerste plaats komen.
Figuur 4-17

Oorzaakspecifieke sterftecijfers bij kinderen van 1-9 jaar naar geslacht, Brussel, 2003-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

De mortaliteit bij kinderen van één tot negen jaar is tussen
1998 en 2007 lichtjes gedaald, van 122 sterfgevallen voor
de periode 1998-2002 naar 112 voor de periode 2003-2007
(waarvan 19 in 2007). Het sterftecijfer bedraagt 19,5 per
100 000 voor de periode 2003-2007 en is lichtjes hoger bij
de jongens (20,8 per 100 000) dan bij de meisjes (18,1 per
100 000).
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De twee belangrijkste doodsoorzaken voor beide periodes
blijven ongevallen en tumoren, met een duidelijke afname
van het aantal overlijdens door ongevallen. In volgende
figuur zien we het aantal sterfgevallen per groep van
oorzaken voor elke periode en voor beide geslachten
samen.
Figuur 4-18

Aantal sterfgevallen voor kinderen van 1-9 jaar, naar oorzaak en periode, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

2.2

Infectieziekten

De meeste infectieziekten van het kind moeten niet
verplicht worden aangegeven (of toch niet in alle gewesten
van het land), maar het is toch nuttig om te proberen ze
op te volgen, in het bijzonder wanneer een aanbevolen
vaccin deel uitmaakt van de vaccinatiekalender. De
combinatie van het PediSurv-netwerk [22] en het netwerk
van de peil- en referentielabo’s, en de verplichte aangifte
van de infectieziekten door de scholen, zorgen ervoor dat
de epidemiologische trends van sommige van deze ziekten
kunnen worden opgevolgd.

2.2.1 Poliomyelitis
In 2007 werd geen enkel geval van acute slappe verlamming
(AFP) gelinkt aan een infectie te wijten aan een poliovirus
(13).
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2.2.2 Mazelen
In 2007 waren mazelen geen ziekte met verplichte aangifte
(behalve in het kader van de controle van overdraagbare
ziekten op school), maar na het besluit van het verenigd
college van 18/06/2009 zijn ze dat in Brussel wel geworden.
Hoewel België zich er samen met het Europees regionaal
bureau van de WGO toe heeft verbonden om de mazelen
tegen 2010 te elimineren, is deze doelstelling nog niet
bereikt. In 2006 slaagde geen van de drie gewesten erin
95 % van de bevolking te vaccineren met 2 doses en in 2007
zagen we een epidemie (51 gevallen) in Antwerpen in een
orthodoxe joodse gemeenschap (137 gevallen van augustus
2007 tot mei 2008).
In 2007 werden in het Brussels Gewest 5 gevallen bevestigd.

Vrijwillige deelname aan de registratie door 452 Belgische pediaters en 359
Brusselse huisartsen in 2007 (50 % doet jaarlijks minstens 10 maal een aangifte).
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010
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2.2.3 Rubella
In 2007 behoorde rubella (rodehond) niet tot de ziekten
waarvoor een aangifte verplicht is, maar na het besluit
van het Verenigd College van 18/06/2009 is ook dat in
Brussel veranderd. De WGO Europa wil in 2010 ook rubella
elimineren om het optreden van congenitale rubella te
vermijden. In 2007 werd in het Brussels Gewest geen enkel
geval van het Congenitaal Rubellasyndroom aangegeven.

2.2.4 Bof
48 % van de gerapporteerde gevallen van bof in België
werd in het Brussels Gewest aangegeven (34 gevallen),
waarschijnlijk omdat het het enige gewest is waar
huisartsen, naast pediaters, deelnemen aan de aangifte. Het
aantal aangegeven gevallen is met bijna de helft gedaald
tegenover 2003.

2.2.5 Kinkhoest
In tegenstelling tot de andere ziekten waarvoor kinderen
worden gevaccineerd, wordt de laatste jaren, zowel in België
(13) als in verschillende andere Europese landen en in de
Verenigde Staten (14), ondanks een hoge vaccinatiedekking,
een heropleving van kinkhoest bij jonge kinderen,
adolescenten en jonge volwassenen vastgesteld (zie kader).

Kinkhoest is een ziekte met verplichte aangifte in Vlaanderen
en in Brussel, maar niet in de Franse Gemeenschap. Het
verschil in de praktijk van actieve opsporing van besmette
personen in de omgeving van een geval kan eveneens de
verschillen in incidentie tussen gewesten verklaren.
Het is moeilijk om de incidentie van kinkhoest nauwkeurig
te schatten. Op basis van de gegevens van de peillabo’s,
de verplichte aangiften en de MKG, kan alleen een
benaderende schatting worden gemaakt, die over het
algemeen een onderschatting oplevert voor de incidentie
in België. Rekening houdend met al de verschillende
registratiesystemen lijkt er toch een toename van het aantal
gevallen tussen 1999 en 2007 te zijn (met uitzondering van
een onverklaarde daling in 2003). In Brussel is het aantal
gevallen in 2007 gedaald, in tegenstelling tot de twee
andere gewesten (35 gevallen).

2.2.6 Invasieve pneumokokkeninfecties
Streptococcus pneumoniae is een belangrijke oorzaak van
pneumonieën, otitis, sinusitis, meningitis en bacteriëmie ;
deze laatste twee aandoeningen zijn zogenoemde invasieve
aandoeningen. Deze kiemen kunnen eveneens aan de basis
liggen van andere infecties, zoals conjunctivitis en artritis,
mastoïditis, peritonitis, pericarditis, onderhuidse abcessen,
enz. De zogenoemde invasieve aandoeningen gaan gepaard
met een hoge mortaliteit, vooral in de leeftijdscategorieën
die het meest kwetsbaar zijn voor pneumokokken, namelijk
jonge kinderen en bejaarden.

Kinkhoest rukt op: toelichting en strategieën
De incidentie van kinkhoest neemt toe in Europa en in de Verenigde Staten, ondanks een hoge
vaccinatiedekking van de bevolking.
Hiervoor worden verschillende redenen aangehaald:
– de dalende immuniteit bij volwassenen, 30 jaar en langer, na hun vaccinatie ; dit wordt deels verklaard
door het feit dat het vaccin met volledige kiemen soms hevige reacties veroorzaakte en dat in die gevallen
de herhalingsinenting op 5-6 jaar niet werd toegediend (het minder reactogene acellulaire vaccin is pas
sinds de jaren 90 verkrijgbaar)
– de daling van de immuniteit bij volwassenen als gevolg van minder frequente “natuurlijke
immuniteitsopbouw”, gezien de lage circulatie van het virus bij een bevolking met een hoge
vaccinatiedekking
– de toegenomen belangstelling voor de ziekte bij gezondheidswerkers
– een groter aandeel van aangegeven gevallen, dankzij betere diagnosemiddelen
– een wijziging van de Bordetella pertussis-stam en van de doeltreffendheid van de vaccins
De stijging van de incidentie houdt een risico op besmetting van zuigelingen door besmette adolescenten
of volwassenen in. Sinds 2003 is in België een acellulair vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest voor
adolescenten en volwassenen verkrijgbaar. De Hoge Raad voor Gezondheid heeft in februari 2008 dan ook een
strategie aanbevolen om adolescenten en volwassenen te vaccineren. Deze strategie is selectief: ze is beperkt
tot personen die in contact komen met zuigelingen en die niet of onvoldoende zijn gevaccineerd.
Een andere strategie zou de algemene vaccinatie van volwassenen kunnen zijn (vervanging van de
rappelvaccinatie tegen difterie-tetanus om de tien jaar door een rappelvaccinatie tegen difterie-tetanuskinkhoest).
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Naast de surveillance van de kiem door het netwerk
van peillabo’s van het WIV, worden de invasieve
pneumokokkeninfecties (IPD) sinds 2005 ook gemonitord
door het surveillancenetwerk van infectieziekten bij
kinderen “PediSurv” (netwerk bestaande uit pediaters
en, in het Brussels Gewest, huisartsen). In alle Belgische
ziekenhuizen met een pediatrische afdeling werd een
speciale oproep gelanceerd om aan de surveillance van
IPD’s deel te nemen (hun participatiegraad beïnvloedt dus
de regionale verdeling van de gevallen) (13).
De gegevens die in Brussel werden verzameld tonen een
belangrijke daling van de pneumokokkenidentificaties bij
kinderen jonger dan 5 jaar (89 gevallen in 2004 tegenover
15 gevallen in 2007), met een bijzonder opmerkelijke daling
voor de kinderen jonger dan 2 jaar ; het is echter moeilijk om
hieruit conclusies te trekken omdat de peillabo’s de analyses
van ooretter sinds 2005 niet meer bijhouden.
Deze daling wordt deels verklaard door de invoering van het
zeven-waardig vaccin (zie kader).

2.2.7 Diarree door rotavirus
Het rotavirus is de belangrijkste oorzaak van acute diarree bij
kinderen jonger dan 5 jaar en is een van de hoofdoorzaken
van nosocomiale infecties in de pediatrie ; het is een
zeer besmettelijke gastro-enteritis, waarbij overdracht
plaatsvindt ondanks een verbeterde hygiëne (95 % van de
kinderen van 3 tot 5 jaar is reeds door het virus besmet).
Hoewel het vaccin oorspronkelijk bedoeld is om wereldwijd
sterfgevallen te voorkomen, wordt het in Europa vooral
toegepast om de maatschappelijke kost te verminderen
(mini-epidemieën,
talrijke
ziekenhuisopnames
en
raadplegingen, werkverlet van de ouders). Het vaccin is
vooral doeltreffend tegen ernstige vormen, waaronder die
als gevolg van andere virussen.
Sinds november 2006 wordt een van de vaccins gedeeltelijk
terugbetaald op voorschrift. Incidentiegegevens zijn niet
beschikbaar.

De impact van de invoering van het zeven-waardig pneumokokkenvaccin
Hoewel het zeven-waardig vaccin in 2004 in België op de markt kwam, is het pas vanaf januari 2007 gratis.
Midden 2006 werd in het Brussels Gewest een vaccinatie-enquête gehouden bij de ouders van 533 kinderen
van 18 tot 24 maanden (15).
Gemiddeld 32 % van de kinderen die in aanmerking kwamen voor het vaccin (geboren na juli 2004) was
volledig gevaccineerd tegen pneumokokken en 69,3 % van de kinderen had minstens een dosis ontvangen ;
deze vaccinatiedekking werd als bemoedigend beschouwd, gezien de toenmalige kostprijs van het vaccin (64
euro per dosis).
In vergelijking met andere Europese landen is de vaccinatiedekking in België zeer snel gestegen sinds de
datum waarop het wordt terugbetaald (geschatte stijging: minstens 90 % op basis van het aantal verkochte
doses).
Voor 2007 zien we in België een lichte daling van de incidentie van invasieve pneumokokkeninfecties bij
kinderen jonger dan 5 jaar, evenals van de incidentie van infecties veroorzaakt door vaccinale serotypes.
Het aantal infecties is echter wel gestegen in de leeftijdscategorie 5 tot 15 jaar.
Bovendien blijft ook de incidentie van niet-vaccinale serotypes stijgen ; deze stijging is begonnen voor de
implementering van de vaccinatie (16).
Het valt niet uit te sluiten dat de vaccinatie heeft bijgedragen tot de wijziging van de serotypeverdeling, maar
andere factoren, zoals de natuurlijke serotypevarianten, de verschijning van meer virulente klonen of de
“druk van de antibiotica” kunnen ook een verklaring zijn. Een gelijkaardig fenomeen werd waargenomen in
de andere landen in de eerste jaren na de vaccinatie.
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2.3

Vaccinatiedekking (kinderen van
18 tot 24 maanden)

In 2006 werd in het Brussels Gewest een vaccinatie-enquête
uitgevoerd bij de ouders van 533 kinderen van 18 tot 24
maanden [23] (15). Sinds de vorige enquête, uit 2000, hadden
verschillende veranderingen plaatsgevonden, zowel wat
de vaccinatiekalender als wat de aard van de toegediende
vaccins betreft (zie kader).

Vaccinatie van het kind: veranderingen sinds 2001
De laatste jaren zijn heel wat zaken veranderd in verband met de vaccinatie van kinderen, zowel wat de
aanbevolen kalenders als wat de soorten gebruikte vaccins betreft.
Nieuwe vaccins:
– In 2001 werd het orale polyomyelitisvaccin (OPV) vervangen door het geïnactiveerd injecteerbaar vaccin
tegen polio (IPV).
– Sinds 2001 is ook het gebruik van gecombineerde vaccins uitgebreid. Deze trend werd sterker in 2004 met
de overgang van het tetravalente vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest-poliomyelitis (DTPa-IPV) naar het
hexavalente vaccin, door de toevoeging van het vaccin tegen haemophilus influenza B en het vaccin tegen
hepatitis B (DTPa-VHB-IPV-Hib).
– In 2002 wordt het vaccin tegen meningokokken C in de kalender opgenomen.
– In 2004 wordt een vaccin tegen pneumokokken op de markt gebracht, dat echter niet door het RIZIV wordt
terugbetaald ; dit vaccin is pas sinds januari 2007 gratis, waardoor in de komende jaren op een grotere
dekkingsgraad mag worden gehoopt.
Kalender:
de leeftijd waarop met de vaccinatie gestart wordt, werd teruggebracht tot 2 maanden (2001) en de leeftijd van
de MBR-vaccinatie (mazelen-bof-rubella) tot 12-13 maanden.

Hieronder volgt een overzicht van de vaccinatiedekking
per ziekte (met inbegrip van alle vaccintypes die in België
beschikbaar zijn) voor het Brussels Gewest.
Tabel 4-05

Vaccinatiedekking voor de ziekten waartegen de kinderen beschermd zijn, Brussel, 2006
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Polio
99,4
99,4
98,6
Difterie/Tetanus/Kinkhoest
99,4
99,4
98,6
Hib
98,2
98,2
97,2
Hepatitis B
97,6
97,6
96,7
Mazelen/Bof/Rubella
91,1
/
/
Meningokokken C
91,7
/
/

Dosis 4
90,0
90,0
88,8
88,4
/
/

Bron: Robert, E., Swennen, B., Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en Région de Bruxelles-Capitale, ULB, 2006

We zien dat bijna 8 % afhaakt tussen de derde en de vierde
dosis. Er moet dus een inspanning worden geleverd om de
ouders van kinderen van 15 maanden te herinneren aan
de noodzaak van deze vierde dosis voor een doeltreffende
bescherming, want hoewel de kritieke drempel van

23

collectieve immuniteit is bereikt voor polio en difterie, is dit
nog niet het geval voor kinkhoest of rubella (95 %).
De dekking tegen pneumokokken werd hierboven reeds
besproken (zie kader).

In 95 % van de gevallen kon de onderzoeker een document met vaccinatieattesten raadplegen.
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In tabel 4-06 zien we de evolutie van de vaccinatiedekking
tussen de verschillende periodes van vaccinatie-enquêtes.

Evolutie van de vaccinatiedekkingen tussen 1995 en
2006, Brussel
1995
2000
2006
Polio 3/4 doses
93,7 %
92,6 %
90,0 %
DTP 4 doses
75,4 %
81,1 %
90,0 %
Hib 4 doses
48,7 %
79,2 %
88,8 %
HBV 3/4 doses
42,1 %
88,4 %
MBR
68,1 %
74,5 %
91,1 %
Meningokokken C
91,7 %

Tabel 4-06

In vergelijking met de twee andere gewesten zijn de
vaccinatiedekkingen in het Brussels Gewest voor de laatste
doses van de kalender zeer gelijkaardig. We zien echter
wel een betere dekking in Wallonië voor het hexavalente
vaccin (bijna 5 %, significant verschil, enquête 2006). Ook
in Vlaanderen zijn de dekkingen iets beter, met name voor
MBR (94 %), maar de verschillen zijn niet significant (enquête
in 2005, hexavalent vaccin niet opgenomen).
In 2006 zien we een aanzienlijke verbetering
van de vaccinatiedekking, met name dankzij
de invoering van gecombineerde vaccins en
het wegwerken van de sociale ongelijkheden,
waarschijnlijk doordat de vaccins gratis zijn en
door de werking van de preventieve structuren.

Bron: Robert, E., Swennen, B., Enquête de couverture vaccinale des enfants de
18 à 24 mois en Région de Bruxelles-Capitale, ULB, 1995, 2000, 2006

Met deze gegevens kan worden bevestigd dat de invoering
van een hexavalent vaccin heeft geleid tot een aanzienlijke
verbetering van de vaccinatiedekking voor de meeste ziektes
in kwestie. Alle vaccinatiedekkingen, met uitzondering van
die voor polio [24], zijn significant gestegen. Anderzijds tonen
de verschillen in dekking tussen de ziekten aan dat het
gebruik van het hexavalente vaccin niet algemeen is (met
name doordat sommige ouders bijvoorbeeld weigeren hun
kind te laten vaccineren tegen hepatitis B).
Twee derde van de kinderen is gevaccineerd door het ONE
of K&G, een derde door privépediaters (slechts 2 % door
huisartsen). Voor kinderen uit een minder welstellend milieu,
uit een eenoudergezin of met een buitenlandse moeder is
de kans groter dat ze voor vaccinatie zullen langsgaan bij
preventieve structuren als het ONE of K&G.
Als de vaccinatiedekking wordt bestudeerd in functie
van sociodemografische gegevens, is het duidelijk dat
voor een duur en niet-terugbetaald vaccin zoals dat
tegen pneumokokken, de vaccinatiedekking significant
samenhangt met de studies van de moeder en het inkomen
van het gezin: hoe hoger het opleidingsniveau van de
moeder en hoe welstellender het gezin, hoe beter het kind
is gevaccineerd.
Hoewel de verschillen geen van alle statistisch significant
zijn, zien we voor de andere vaccins toch eerder de
omgekeerde gradiënt, hetgeen aantoont hoe belangrijk het
is dat de overheid instaat voor de financiering van de vaccins
en hoe belangrijk de verschillende vaccinatie-actoren zijn.
De dekking van kinderen die langsgaan bij het ONE/K&G ligt
overigens significant hoger voor alle vaccins (behalve tegen
pneumokokken). Voor MBR en meningokokken C brengt het
feit dat men een buitenlandse moeder heeft, een significant
grotere vaccinatiedekking met zich mee.
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De dekking voor polio, die aanvankelijk zeer hoog lag, zou in zekere zin benadeeld
kunnen zijn door het feit dat men is overgestapt van een schema met drie orale
doses op een schema met vier injecteerbare doses ; momenteel is de vaccinatie
dus pas beëindigd op de leeftijd van 15 maanden en de terugval die wordt
waargenomen tussen de derde en de vierde injectie beïnvloedt de dekking tegen
polio.
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

2.4

Opsporing van
kindermishandeling

Het ONE voert actie om kindermishandeling te voorkomen
en aan te pakken, zowel via de medisch-sociale werkers bij
de raadplegingen als via het subsidiëren en omkaderen
van de 14 multidisciplinaire teams [25] van SOS Enfants in de
Franse Gemeenschap, waarvan 2 in het Brussels Gewest [26].
In 2007 ontving deze dienst in het Brussels Gewest 1001
meldingen [27] (tegenover 3 615 in Wallonië (ONE) en 4 704 in
Vlaanderen (K&G)).
In 45,1 % van de gevallen komen de meldingen niet van
professionelen (52,7 % in Wallonië, 43,8 % in Vlaanderen) ;
de meeste meldingen gebeuren door de moeder.
Niet alle meldingen worden door het ONE behandeld: 60 %
wordt, naargelang het geval, doorgestuurd naar andere
betrokkenen in het netwerk, die hiervoor beter geplaatst
zijn. Aangezien de gevallen steeds complexer worden,
duurt de behandeling meerdere jaren ; de 821 kinderen die
in 2007 in het Brussels Gewest werden behandeld, zijn dus
zowel kinderen die de voorbije jaren werden opgenomen
als nieuwe meldingen.
In tabel 4-07 wordt de leeftijd van de behandelde kinderen
in de Franse Gemeenschap weergegeven ; in Brussel is een
derde van de kinderen jonger dan 6 jaar, een derde is tussen
6 en 12 jaar en een derde is ouder dan 12 jaar (sommigen
zijn ouder dan 18 maar waren minderjarig op het ogenblik
van de melding).

25

Bestaande uit psychologen, maatschappelijk assistenten, psychiaters, pediaters,
juristen, administratieve medewerkers.

26

Kind & Gezin voert een gelijkaardige actie, maar cijfers voor Brussel zijn niet
beschikbaar.

27

Een melding resulteert niet automatisch in een behandeling.
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Volgens de internationale statistieken worden jonge
kinderen en zuigelingen het vaakst bedreigd door
mishandeling en kindermoord. Het kan dan ook verbazing
wekken dat deze leeftijdsgroep zo zwak vertegenwoordigd
is bij de behandelde kinderen (14,3 %). Hoewel mishandeling
minder goed kan worden opgespoord op die leeftijd,

aangezien het kind niet naar school gaat en doorgaans
zelf niet kan communiceren over zijn mishandeling, is het
ook mogelijk dat de preventie hier doeltreffend is of dat de
mishandeling zo ernstig is dat het kind rechtstreeks naar de
spoeddienst wordt doorgestuurd (17).

Tabel 4-07

Leeftijd van de gemelde kinderen behandeld door het ONE in de Franse Gemeenschap, 2007
Brussel
Wallonië
Jonger dan 3 jaar
117
14,3 %
233
8,1 %
3-6 jaar
147
17,9 %
420
14,5 %
6-12 jaar
264
32,2 %
1 171
40,5 %
Ouder dan 12 jaar
293
35,7 %
1 065
36,9 %
Totaal
821
100 %
2 889
100 %

Totaal
350
567
1 435
1 358
3 710

9,4 %
15,3 %
38,7 %
36,6 %
100 %
Bron: ONE, 2009

De gediagnostiseerde mishandelingen (die kunnen
verschillen van de gemelde mishandelingen) zijn
opgenomen in onderstaande tabel. In 8 % van de gevallen
wordt de diagnose van mishandeling niet weerhouden door
het team.
Tabel 4-08

Verdeling van de vastgestelde mishandelingen in de Franse Gemeenschap, 2007
Brussel
Wallonië
Lichamelijk
91
10,9 %
240
8,8 %
Seksueel
210
25,2 %
681
25,0 %
Psychologisch
36
4,3 %
252
9,2 %
Risicokinderen
187
22,4 %
651
23,9 %
Ernstige verwaarlozing
34
4,1 %
207
7,6 %
Andere
74
8,9 %
314
11,5 %
Wordt geëvalueerd
133
15,9 %
161
5,9 %
Geen mishandeling
69
8,3 %
219
8,0 %
Totaal
834
100 %
2 725
100 %

Totaal
331
891
288
838
241
388
294
288
3 559

9,3 %
25,0 %
8,1 %
23,5 %
6,8 %
10,9 %
8,3 %
8,1 %
100 %
Bron: ONE, 2009

In 60 % van de gevallen behoort de dader van de
mishandeling tot de familie. Slechts in 27 % van de gevallen
kent het kind de dader niet. In 0,8 % van de gevallen is het
kind mishandeld in de instelling waar het verblijft.
Tabel 4-09

Verdeling van de daders van mishandeling in de Franse Gemeenschap, 2007
Brussel
Wallonië
Vader
132
15,8 %
536
17,2 %
Moeder
128
15,3 %
596
19,2 %
Familie in ruime zin
237
28,4 %
1 122
36,1 %
Kennissen (bekenden, buren)
29
3,5 %
122
3,9 %
Instellingen
7
0,8 %
21
0,7 %
Andere
227
27,2 %
525
16,9 %
Niet-geïdentificeerd
20
2,4 %
29
0,9 %
Ongegrond
54
6,5 %
159
5,1 %
Totaal
834
100 %
3 110
94 %

Totaal
668
724
1 359
151
28
752
49
213
3 944

16,9 %
18,4 %
34,5 %
3,8 %
0,7 %
19,1 %
1,2 %
5,4 %
93 %
Bron: ONE, 2009

In meer dan 60 % van de gevallen van mishandeling maakt de dader
deel uit van de familie of bekenden van het kind.
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3.

Adolescenten van 10 tot 19 jaar

De adolescentie is een overgangsleeftijd: een adolescent is
geen kind meer, maar evenmin al een volwassene. Een van
de grootste uitdagingen van deze periode is het progressief
verwerven van autonomie. Tijdens de adolescentie wordt
het gedrag van de jongeren steeds minder beïnvloed door
hun ouders en steeds meer door hun leeftijdsgenoten (18 ;
19).

3.1

De gezondheid van adolescenten

3.1.1 Mortaliteit bij adolescenten
Zoals blijkt uit figuur 4-16 (hoofdstuk 2.1) vormen
adolescenten van 10-19 jaar de leeftijdsgroep met de
laagste sterftecijfers na de groep van 5-9 jaar, met in 2007
Figuur 4-19

een specifiek sterftecijfer van 13,7 per 100 000 bij de
jongens en 8,9 per 100 000 bij de meisjes. Deze cijfers zijn
nog lager indien enkel de groep van 10- tot 14-jarigen
wordt beschouwd, met respectievelijk 10,3 per 100 000 bij
de jongens en geen enkel overlijden bij de meisjes.
Het totale aantal sterfgevallen tussen 1998 en 2007
bedraagt 151 voor de jongens en 78 voor de meisjes.
De sterftecijfers per doodsoorzaak bij de 10-19-jarigen
verschillen naargelang het geslacht. Ongevallen
(inclusief verkeersongevallen) zijn veruit de belangrijkste
doodsoorzaak bij de jongens voor de periode 19982007. Bij de meisjes komen ongevallen pas op de derde
plaats en vormen kwaadaardige tumoren de belangrijkste
doodsoorzaak.

Oorzaakspecifieke sterftecijfers bij adolescenten van 10-19 jaar, naar geslacht, Brussel, 1998-2007

JONGENS
Ongelukken

7,4

Nieuwvormingen

3,8

Zelfmoorden

2,9

Ziekten van het hartvaatstelsel

2,7

Moorden

2,5

Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen

2,3

Psychische stoornissen

0,9

Ziekten ademhalingsorganen

0,9

Congenitale afwijkingen

0,7

Andere

3,1

0

1

2

3

4
5
Per 100 000

6

7

8

MEISJES
Nieuwvormingen

3,2

Zelfmoorden

2,8

Ongelukken

2,2

Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen

1,3

Moorden

0,9

Endocriene, voedings-en stofwisselingsziekten

0,7

Ziekten van het hartvaatstelsel

0,7

Infectieuze en parasitaire aandoeningen

0,6

Ziekten van bloed, bloedbereidende organen

0,4

Andere

1,7

0

1

2

3

4
5
Per 100 000

6

7

8

Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Net als voor de hele Brusselse bevolking is de mortaliteit
bij adolescenten tussen 1998 en 2007 gedaald, van 134
sterfgevallen voor de periode 1998-2002 tot 95 sterfgevallen
voor de periode 2003-2007.

Globaal genomen is het aantal sterfgevallen bij
adolescenten van 10 tot 19 jaar tussen beide periodes voor
de verschillende doodsoorzaken gedaald (met name voor
ongevallen), maar de drie belangrijkste oorzaken blijven
ongevallen, kwaadaardige tumoren en zelfmoord.

Aantal sterfgevallen en oorzaakspecifiek sterftecijfer voor adolescenten van 10-19 jaar per periode, Brussel, 1998-2002
en 2003-2007
1998-2002
2003-2007
Doodsoorzaken
Aantal
/100 000
Aantal
/100 000
Ongevallen
35
6,4
18
3,3
Tumoren
20
3,6
18
3,3
Zelfmoord
16
2,9
15
2,7
Moord
12
2,2
7
1,3
Ziekten van het zenuwstelsel
10
1,8
10
1,8
Ziekten van het hartvaatstelsel
10
1,8
9
1,6
Mentale en gedragsproblemen
5
0,9
2
0,4
Infectieuze en parasitaire aandoeningen
4
0,7
0
0,0
Endocriene en voedingsziekten
4
0,7
0
0,0
Ziekten van de ademhalingswegen
0
0,0
3
0,5
Bloedziekten
0
0,0
2
0,4
Andere
18
3,3
11
2,0
Totaal
134
24,4
95
17,4
Tabel 4-10

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

3.1.1 Morbiditeit bij adolescenten
De meeste gegevens over de gezondheid en het gedrag
van adolescenten zijn afkomstig uit de gegevens die zijn
verzameld in het kader van de internationale studie “Health
Behaviour in School-aged Children”, ondersteund door het
Europees Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie [28].
Enkel de gegevens van 2002 en 2006 van het Franstalig
Brussels onderwijs zijn hier weergegeven [29]. In deze
analyse werden alleen de adolescenten van 13 to 18 jaar
opgenomen.
De gezondheidstoestand kan worden geschat via het eigen
oordeel van de jongere over zijn gezondheid (inschatting
van de eigen gezondheid of subjectieve gezondheid).
Het betreft het antwoord op de vraag “Hoe is uw
algemene gezondheidstoestand?”. Er werden drie
antwoordcategorieën voorgesteld: “Heel goed”, “Redelijk
goed” en Niet heel goed”.
6,1 % van de jongens en 9,3 % van de meisjes in de
Brusselse scholen meenden dat hun gezondheid niet
goed was. Meisjes beweren dus meer dan jongens dat hun
gezondheid niet goed is, maar de meeste adolescenten
stellen het naar eigen zeggen dus uiteindelijk “goed”.
Het percentage jongeren dat beweert in slechte gezondheid
te verkeren, neemt toe met de leeftijd.
Het ligt hoger in het Brussels Gewest dan in de rest van het
land (Welzijns- en gezondheidsatlas, p. 115).
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Aandeel jongeren dat verklaart niet in goede
gezondheid te verkeren, 13-18 jaar, naar geslacht,
Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-20
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4
2
0
Jongens
Meisjes

13-14 jaar
3,2
5,5

15-16 jaar
6,8
10,4

17-18 jaar
8,7
11,6

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

28

Voor meer informatie, zie www.hbsc.org.

29

Studie die sinds 1986 wordt uitgevoerd door de Ecole de Santé Publique van de
Université Libre de Bruxelles (PROMES).
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De onderwijsvorm is een goede indicator van
de toekomstige sociale status van de jongere
(jongeren uit het algemeen secundair onderwijs
komen vaker in een gegoede sociale categorie
terecht omdat ze hogere studies kunnen volgen),
maar ook van de huidige status van de jongere
(jongeren uit het algemeen secundair onderwijs
zijn vaker kinderen van gegoede ouders dan
jongeren uit het beroepsonderwijs). We zien
grote gezondheidsverschillen naargelang de
onderwijsvorm: jongeren uit het technisch en
beroepsonderwijs zeggen vaker dan jongeren
uit het algemeen secundair onderwijs dat ze een
slechte gezondheid hebben (12,6 % en 13,0 %
tegenover 7,6 %).
Leerlingen afkomstig uit een minder gegoed
sociaal milieu verklaren ook vaker een slechte
gezondheid te hebben [30].

12

11,6

10
8
%

7,0

6

4,6

4
2
0

De adolescentie is dus doorgaans een periode
van goede gezondheid, maar het lijden kan zich
uiten in vage symptomen waaronder hoofdpijn,
buikpijn, vermoeidheid,…

Vermoeidheid is het symptoom bij uitstek
waar velerlei problematieken elkaar ontmoeten.
Vermoeidheid kan te wijten zijn aan een gebrek
aan slaap, aan een groeischeut, aan een tekort
in het energie-evenwicht,… (“fysiologische”
vermoeidheid), maar ze kan ook wijzen op
bepaalde somatische pathologieën en psychisch
lijden (“pathologische” vermoeidheid) (18).
Een groot aandeel adolescenten klaagt over
vermoeidheid: 51,5 % van de jongens en 50,7 %
van de meisjes die in Brussel naar school gaan,
hebben de afgelopen 6 maanden meer dan
eenmaal per week geklaagd over ochtendlijke
vermoeidheid. Dit aandeel stijgt met de leeftijd
(figuur 4-22).
Het percentage jongeren dat klaagt over
ochtendlijke
vermoeidheid
verschilt
niet
significant naargelang de onderwijsvorm (niet
geïllustreerd).

Aandeel jongeren dat verklaart niet in goede gezondheid te
verkeren, 13-18 jaar, naar socio-economisch niveau, Brussel,
2002 en 2006

Figuur 4-21

tertiel 1

tertiel 2

tertiel 3

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

Figuur 4-22

Aandeel jongeren dat klaagt over vermoeidheid, 13-18 jaar,
Brussel, 2002 en 2006
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13-14 jaar
Jongens
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50,2
52,8

17-18 jaar
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57,8

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006
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De ondervraagde populatie werd onderverdeeld in drie groepen (drie tertielen) met
een stijgend socio-economisch niveau. Het socio-economische niveau van het gezin
van de jongeren werd gemeten aan de hand van een score met vijf variabelen: bezit
men een wagen, het aantal keren dat het gezin het afgelopen jaar op vakantie is
geweest, het aantal computers in het gezin, de activiteitsstatus van de ouders en de
waargenomen materiële welstand.
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13,4 % van de jongens en 21,5 % van de meisjes
die in Brussel naar school gaan, hebben zich de
afgelopen 6 maanden meer dan eenmaal per
week gedeprimeerd, down gevoeld. Dit aandeel
neemt toe met de leeftijd.

Aandeel jongeren dat zich gedeprimeerd/down voelt, 13-18
jaar, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-23

25

Het beroeps- en technisch onderwijs telt meer
jongeren die zich gedeprimeerd, down voelen
dan het algemeen secundair onderwijs (20,6 % en
24,9 % tegenover 16,6 %).
Deze klachten getuigen niet per sé van een echte
depressie maar kunnen het symptoom zijn van
het geheel van psychologische taken die een
adolescent opneemt. Wanneer een adolescent
droeve emoties ervaart of zich verveelt, hoeft dit
dus niet noodzakelijk negatief te worden gelabeld
(18).
Uiteindelijk voelt de grote meerderheid van de
jongeren zich gelukkig of zeer gelukkig (83,3 %
van de jongens en 73,5 % van de meisjes). Meer
dan 70 % van de jongens en meer dan 50 % van
de meisjes hebben (altijd of vaak) voldoende
zelfvertrouwen. Leerlingen van het algemeen
secundair onderwijs voelen zich gelukkiger en
hebben meer zelfvertrouwen dan leerlingen uit
het technisch en beroepsonderwijs.

20
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%
10
5
0
Jongens
Meisjes

13-14 jaar
11,9
17,9

15-16 jaar
13,4
21,8

17-18 jaar
15,2
24,4

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

Eén adolescent op 6 voelt zich meer dan een keer per week gedeprimeerd of neerslachtig.

3.2

Het gedrag van adolescenten

3.2.1 Verslavingen
De adolescentie is de leeftijd waarop vaak wordt
geëxperimenteerd met tabak, alcohol en drugs. Wanneer
het gebruik evenwel verder gaat dan experimentatie en
als doel heeft om andere persoonlijke moeilijkheden te
verzachten of verdoezelen, wordt het een “problematisch
gebruik”.
Leeftijdsgenoten en media spelen een belangrijke rol in
de wereld van de adolescenten. Hierdoor nemen ze vaak
risicogedragingen (tabak, alcohol, drugs,…) over wanneer ze
omgaan met hun leeftijdsgenoten. Een adolescent rookt zijn
eerste sigaret zelden alleen. De jongere kiest immers vaak
voor de groep waarin hij zich kan gedragen zoals hij zelf
wil, met of zonder risico. Jongeren met problemen zijn nog
kwetsbaarder tegenover deze peer-groep (18). De houding

IV. Levensloop

van de familie (ouders en broers en zussen) tegenover tabak
en alcohol heeft eveneens een invloed (19).
Bepaalde auteurs beschrijven hoe jongeren die een
bepaald risicogedrag aannemen (alcohol, tabak, geen
veiligheidsgordel
dragen,
cannabis,
onbeschermd
geslachtsverkeer,…), proportioneel meer geneigd blijken
te zijn om nog meerdere vormen van risicogedrag aan te
nemen (18). Omgekeerd hebben jongeren die een bepaald
risicogedrag niet aannemen ook minder de neiging om
andere vormen van risicogedrag aan te nemen. Zo zijn
bijvoorbeeld jongeren die niet buitensporig veel drinken
ook vaker niet-roker (20).
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Tabaksgebruik

Aandeel dagelijkse rokers onder de adolescenten, naar
onderwijsvorm en geslacht

Figuur 4-24

10,7 % van de jongens en 13,6 % van de meisjes
tussen 13 en 18 jaar die in Brussel naar school
gaan, verklaren dagelijks te roken.
Volgens de HBSC-enquête stijgt het aandeel
adolescenten die dagelijks roken geleidelijk met
de leeftijd: van 1,4 % op 13-14 jaar naar 21,3 %
op 17-18 jaar voor de jongens en van 3,4 % naar
23,4 % bij de meisjes. We zien ook weer grote
verschillen naargelang de onderwijsvorm: bij
de jongens is het tabaksgebruik het grootst
bij leerlingen van het beroepsonderwijs, bij
de meisjes is dit het geval bij leerlingen uit het
technisch onderwijs (fig 4-24).
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Bijna 30 % van de meisjes in het
technisch onderwijs rookt dagelijks.

0
Jongens
Meisjes

algemeen
13,3
13,1

technisch
19,5
29,4

Beroeps
21,4
21,6

Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

Alcoholgebruik
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 grote
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

Figuur 4-25

wanneer we de consumptie van grote hoeveelheden
bekijken: het risico is minstens driemaal groter bij jongens
dan bij meisjes.
Deze twee gedragingen nemen sterk toe met de leeftijd.
Het aandeel grote drinkers bij de wekelijkse drinkers stijgt
eveneens met de leeftijd. (HBSC-enquête)

Aandeel jongeren dat minstens eenmaal per week alcoholhoudende drank consumeert en aandeel jongeren dat meer dan 7
glazen alcohol per week drinkt, 13-18 jaar, Brussel, 2002 en 2006.
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Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006
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“Binge drinking” houdt in dat men grote hoeveelheden
alcoholhoudende drank drinkt in een korte tijdspanne,
om snel dronken te worden. In de HBSC-enquête werd dit
gemeten aan de hand van het aandeel jongeren die in de
30 dagen voorafgaand aan de enquête driemaal of meer
minstens 5 glazen hadden gedronken na elkaar.
Deze manier van drinken komt vaak voor bij Brusselse
jongeren en stijgt met de leeftijd. Zo hebben 31 % van de

jongens en 12,5 % van de meisjes in de leeftijdscategorie
17-18 jaar in de loop van de voorgaande maand minstens
driemaal minstens vijf glazen gedronken na elkaar. 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.

Ander druggebruik
Het cannabisgebruik van adolescenten wordt beïnvloed
door dat van hun leeftijdsgenoten.
Het experimenteren met en het gebruik van cannabis bij
jongeren worden met name verklaard door nieuwsgierigheid
en het zoeken naar gezelligheid. Ze nemen vaak af bij het
begin van het volwassen leven (21).
De HBSC-enquête 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. Dit verschil is statistisch niet
significant.

Regelmatig cannabisgebruik (minstens éénmaal per week)
wordt evenwel dubbel zo vaak teruggevonden bij jongens
dan bij meisjes: 12,3 % van de Brusselse jongens en 6,2 %
van de Brusselse meisjes.
De prevalentie van experimentatie en van regelmatig
gebruik van cannabis stijgt met de leeftijd (figuur 4-26).
Ze is significant groter bij jongeren uit het algemeen
secundair onderwijs dan bij jongeren uit het technisch of
beroepsonderwijs.

Aandeel Brusselse adolescenten dat reeds heeft geëxperimenteerd met cannabis of dat minstens eenmaal per week cannabis
gebruikt, 13-18 jaar, naar geslacht, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-26
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Bron: HBSC enquête, Brussel 2002 en 2006

Cannabisgebruik komt vaker voor bij jongeren uit het algemeen secundair
onderwijs dan bij jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs.
Ecstasy is een synthetische drug afgeleid van amfetamines.
Ecstasy is voornamelijk een psychostimulantium en zorgt
voor een ontremmend effect. Het gebruik ervan is het
laatste decennium sterk toegenomen. Ecstasy wordt vaak
gebruikt op technofuiven of tijdens discotheekbezoeken
(21).
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Slechts 3,6 % van de Brusselse jongens en 3,4 % van de
Brusselse meisjes verklaren reeds ecstasy te hebben
gebruikt. Dit verschil is niet significant.
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3.2.2 Voedingsgewoonten van adolescenten
De voedingsgewoonten van adolescenten worden nog
sterk beïnvloed door familiale en culturele modellen (18).
De invloed van leeftijdsgenoten lijkt minder groot te zijn
dan voor alcohol en tabak, omdat voedingsgewoonten
gedeeltelijk al in de kindertijd worden verworven (10). De
sociale ongelijkheden op het vlak van voeding verschijnen
al in de kindertijd en blijven bestaan in de adolescentie (22).
Regelmatig ontbijten

40,8 % van de Brusselse jongens en 46,2 % van de Brusselse
meisjes verklaren dagelijks fruit te eten. De dagelijkse
consumptie van fruit daalt met de leeftijd.
De dagelijkse consumptie van fruit varieert eveneens
naargelang de socio-economische status: 48,6 % van het
meest gegoede tertiel verklaart dagelijks minstens één stuk
fruit te eten, tegenover 38,7 % van het armste tertiel.
Aandeel jongeren dat minstens één stuk fruit per
dag eet, 13-18 jaar, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-28

Jongens nemen vaker dan meisjes een ontbijt op
schooldagen: 59,8 % van de Brusselse jongens en 49,9 %
van de Brusselse meisjes verklaren alle schooldagen te
ontbijten.
Regelmatig ontbijten daalt met de leeftijd. Meer dan
60 % van de jongeren van 13-14 jaar verklaart op alle
schooldagen te ontbijten, tegenover ongeveer 50 % bij de
15-16-jarigen en de 17-18-jarigen.
Dit
aandeel
varieert
eveneens
naargelang
de
onderwijsvorm: 61 % van de jongens en 56 % van de meisjes
van het algemeen secundair onderwijs verklaren dagelijks te
ontbijten, tegenover 49,5 % van de jongens en 30,1 % van
de meisjes van het beroepsonderwijs.
Aandeel jongeren dat op alle schooldagen ontbijt,
13-18 jaar, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-27

Regelmatige consumptie van fruit en groenten
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42,5 % van de Brusselse jongens en 52,6 % van de Brusselse
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Aandeel jongeren dat dagelijks groenten eet, 13-18
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Figuur 4-29
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De dagelijkse consumptie van groenten blijft stabiel met
de leeftijd. Hoe welstellender het sociale milieu, hoe hoger
evenwel ook de consumptie van groenten.

25

Aandeel jongeren dat dagelijks groenten eet, 13-18
jaar, naar socio-economisch niveau, Brussel, 2002
en 2006

Figuur 4-30
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Aandeel jongeren dat minstens eenmaal per dag
hamburgers eet naar onderwijsvorm, 13-18 jaar,
Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-31
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Regelmatige consumptie van fastfood
De consumptie van hamburgers is een indicator van de
consumptie van “fastfood”. 7,7 % van de Brusselse jongens
en 3,5 % van de Brusselse meisjes zeggen dagelijks
hamburgers te eten.
De dagelijkse consumptie van hamburgers varieert niet
significant naargelang de leeftijd.
Ze varieert echter wel naargelang de onderwijsvorm: 3,4 %
van de jongens en 2,2 % van de meisjes van het algemeen
secundair onderwijs verklaren minstens eenmaal per dag
hamburgers te eten, tegenover 11,6 % van de jongens
en 5,3 % van de meisjes in het technisch onderwijs en
23,5 % van de jongens en 8,0 % van de meisjes in het
beroepsonderwijs (figuur 4-31). Ze varieert ook naargelang
de socio-economische status: 2,4 % van het meest gegoede
tertiel verklaart minstens eenmaal per dag hamburgers te
eten, tegenover 7,0 % van het armste tertiel.

7,9 % van de Brusselse jongens en 4,0 % van de Brusselse
meisjes eten elke dag frieten.
Net als bij de dagelijkse consumptie van hamburgers varieert
de dagelijkse consumptie van friet niet significant naargelang
de leeftijd, maar wel naargelang de onderwijsvorm: 4,3 % van
de jongens en 2,8 % van de meisjes in het algemeen secundair
onderwijs verklaren minstens eenmaal per dag friet te eten,
tegenover 10,3 % van de jongens en 3,8 % van de meisjes in
het technisch onderwijs en 19,0 % van de jongens en 10,9 %
van de meisjes in het beroepsonderwijs (figuur 4-32).
De dagelijkse consumptie van friet varieert eveneens
naargelang de socio-economische status: 2,8 % van het
meest gegoede tertiel verklaart minstens eenmaal per dag
friet te eten, tegenover 7,2 % van het armste tertiel (figuur
4-33).
Aandeel jongeren dat minstens eenmaal per dag
frieten eet naar onderwijsvorm, 13-18 jaar, Brussel,
2002 en 2006

Figuur 4-32
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Er worden dus voortdurend sociale ongelijkheden genoteerd
(zowel op basis van de onderwijsvorm als van het socioeconomisch niveau) op het vlak van de voedingsgewoonten
van adolescenten. Het is belangrijk hiermee rekening te
houden tijdens de uitwerking van gezondheidsmaatregelen.
Deze mogen zich niet beperken tot het aanmanen van het
individu om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen en
het eigen gedrag te veranderen.
Aandeel jongeren dat minstens eenmaal per dag
frieten eet naar socio-economisch niveau, 13-18
jaar, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-33
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Aandeel Brusselse adolescenten die zeggen op
schooldagen vier uur of langer televisie te kijken,
13-18 jaar, Brussel, 2002 en 2006

Figuur 4-34
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meisjes verklaren op schooldagen minstens vier uur televisie
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significant.
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Bijna een kwart van de jongens in het
beroepsonderwijs eet minstens eenmaal
per dag hamburgers ; een vijfde van
deze jongens eet dagelijks friet.

Dit hoofdstuk omtrent de adolescenten kan enigszins
beperkt overkomen ten opzichte van de reële
rijkdom van de adolescentie. De klemtoon op het
gezondheidsgedrag is gerechtvaardigd in een publicatie van
gezondheidsindicatoren maar het gebrek aan beschikbare
gegevens over de jonge Brusselaars verhindert een
beschrijving van de complexiteit van deze levensperiode.
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4.

Volwassenen

Volwassenen zijn personen op “actieve leeftijd”, algemeen
tussen 18 en 64 jaar. Hieronder wordt nog een verder
onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen:
jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd.

4.1

Sociodemografische kenmerken

De categorie van de jongvolwassenen (25-34 jaar) is
steeds oververtegenwoordigd in stedelijke bevolkingen.
Het Brussels Gewest ontsnapt niet aan deze regel en
vertoont een belangrijke oververtegenwoordiging van
jongvolwassenen tegenover het land in zijn geheel
(figuur 4-35). Deze oververtegenwoordiging is nog meer
uitgesproken dan tien jaar geleden als gevolg van een
daling van het aantal personen in deze leeftijdscategorie in
het hele land en een stijging in het Brussels Gewest.
Figuur 4-35

Verdeling van de bevolking naar leeftijd, Brussels
Gewest en België, 1/01/2008
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Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Rijksregister

De aanvang van het volwassen leven wordt gekenmerkt
door belangrijke beslissingen op verschillende domeinen
van het leven: de jongvolwassenen betreden de
arbeidsmarkt, gaan samenwonen, krijgen kinderen (zie
pag. 38-39 van “Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn, Welzijns- en Gezondheidsatlas, 2006”, beschikbaar
op www.observatbru.be) en ze betreden eveneens de
huisvestingsmarkt, wat vaak samengaat met een verhuizing
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of migratie. Veel Brusselaars van die leeftijd verlaten immers
de stad op zoek naar een betaalbare woning die voldoet
aan hun behoeften, terwijl anderzijds een zeker aantal
jongvolwassenen uit het buitenland zich in Brussel komt
vestigen (zie figuur 1.2.9 in “BISA, Statistische indicatoren,
2008”).
De economische kenmerken van veel Brusselse
jongvolwassenen zijn eerder verontrustend: een laag
opleidingsniveau, een hoge werkloosheid, sterk afhankelijk
van maatschappelijke hulpverlening,… (zie “Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn, Welzijnsbarometer 2009”,
beschikbaar op www.observatbru.be).
Hoewel het begin van het volwassen leven doorgaans
overeenkomt met het begin van het vruchtbare leven, zien
we de laatste tien jaar echter dat de leeftijd van de moeders
stijgt, waarmee de evoluties die al in de jaren 80 begonnen,
worden voortgezet: er zijn naar verhouding minder moeders
jonger dan 20, terwijl er een toename is van het aandeel
moeders tussen 35 en 39 jaar (+27 %) en ouder dan 40 jaar
(+55 %). In Brussel is deze toename wellicht het gevolg van
het uitstellen van de zwangerschap tot op latere leeftijd,
maar tegelijk ook van een groter aantal multipare moeders
(die reeds meerdere kinderen hebben gebaard).
Dit aspect mag niet worden verwaarloosd omdat de
zwangerschappen in deze leeftijdscategorieën een groter
risico inhouden: vanaf de leeftijd van 35 jaar stijgt het risico
op prematuriteit, perinataal overlijden en verloskundige
interventies (voor meer informatie zie Deel 4 van het
dossier: “Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, 1998-2004”, beschikbaar op
www.observatbru.be). Er worden hieromtrent verschillen
vastgesteld binnen het Brussels Gewest: in de meer
welstellende gemeenten zien we meer moeders van 40
jaar en ouder (zie “Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn, Fiches per gemeente - analyse van de lokale
statistieken in het Brussels Gewest, 2010”, beschikbaar op
www.observatbru.be).
Volwassenen van middelbare leeftijd (45-54 jaar) trekken
de aandacht omdat de mortaliteit in deze leeftijdsgroep
gevoelig begint te stijgen, in elk geval bij de mannen (zie
figuur 4-16). Ze zijn ondervertegenwoordigd in het Brussels
Gewest in vergelijking met het land in zijn geheel (figuur
4-35).
Deze ondervertegenwoordiging is de afgelopen 10 jaar
groter geworden omdat het aandeel personen in deze
leeftijdsgroep in België sterker is gestegen dan in het
Brussels Gewest. Bovendien verliest het Brussels Gewest
in deze leeftijdsgroep inwoners die zich elders in het land
gaan vestigen ; een verlies dat wordt gecompenseerd door
migranten uit het buitenland, zij het in veel minder grote
getale (zie figuur 1.2.9 in “BISA, Statistische indicatoren,
2008”).
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Het gemiddelde opleidingsniveau van de Brusselse
volwassenen van middelbare leeftijd is vergelijkbaar met
dat van alle Belgen in deze leeftijdscategorie, maar hun
participatie op de arbeidsmarkt is lager dan de participatie
die gemiddeld in het land wordt gemeten (zie “Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn, Welzijnsbarometer 2009”,
beschikbaar op www.observatbru.be ).
Bij de volwassenen worden relatief de meeste
mantelzorgers teruggevonden, dit zijn mensen
(huisgenoten, familieleden, buren of kennissen) die
onbezoldigde zorg verlenen aan naasten die moeilijkheden
hebben in het dagelijkse leven. Volgens de gegevens uit
de Socio-economische enquête van 2001 (23) verleende
9 % van de Brusselaars mantelzorg, wat evenveel is als
het Belgische gemiddelde en in tegenspraak is met het
imago van de anonimiteit van een grootstad. Vrouwen
verlenen vaker mantelzorg dan mannen, vooral in de

4.2

leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar (17 % van de vrouwen in
deze leeftijdsgroep, een percentage dat in sommige wijken
in Brussel kan oplopen tot 29 %) ; in relatieve cijfers ligt het
aandeel mannelijke mantelzorgers ouder dan 80 evenwel
hoger dan het aandeel bij vrouwen.
Volgens dezelfde enquête verleent 3,0 % van de Brusselaars
mantelzorg aan gezinsleden, 4,2 % aan familieleden buiten
het gezin en 3,1 % aan buren, vrienden of kennissen.
De ruimtelijke spreiding van de mantelzorgers binnen
de Brusselse bevolking is ongelijk en weerspiegelt de
leeftijdsstructuur van de wijken en de gezondheid van
de bewoners. (Voor meer informatie verwijzen wij naar
Deel 3 van ons dossier: “Thuiswonen na je 65ste, Atlas van
de behoeften en de actoren in Brussel”, beschikbaar op
www.observatbru.be).
De jongvolwassenen zijn oververtegenwoordigd
in het Brussels Gewest.

De gezondheid van
jongvolwassenen en volwassenen
van middelbare leeftijd

4.2.1 De inschatting van de eigen gezondheid
Het aandeel personen met een slechte subjectieve
gezondheid stijgt met de leeftijd. 13,5 % van de mannelijke
en 13,6 % van de vrouwelijke jongvolwassenen in
Brussel zijn van mening dat hun gezondheid niet goed is
(middelmatig, slecht of zeer slecht). Bij de volwassenen van
Tabel 4-11

middelbare leeftijd is dit aandeel vrijwel verdubbeld bij de
mannen (25,6 %) en verdrievoudigd bij de vrouwen (31,8 %).
Na 35 jaar stellen vrouwen meer dan mannen dat ze niet in
goede gezondheid verkeren.

Aandeel Brusselaars die verklaart niet in goede gezondheid te verkeren, naar geslacht en leeftijd, Brussel, 2004
15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

Mannen

6,4 %

13,5 %

22,1 %

25,6 %

31,0 %

Vrouwen

15,2 %

13,6 %

26,0 %

31,8 %

32,2 %
Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

4.2 2 Mortaliteit bij jongvolwassenen en
volwassenen van middelbare leeftijd
De vroegtijdige mortaliteit ligt voor elke leeftijd hoger bij
mannen als bij vrouwen, en dus ook bij de volwassenen
(tabel 4-12). De sterftecijfers voor mannen stijgen vanaf 40
jaar en vooral na 50 jaar, waardoor het verschil in mortaliteit
tussen volwassen mannen en vrouwen toeneemt. Bij
de vrouwen gaat de stijging van de mortaliteit immers
geleidelijker en is ze meer uitgesproken vanaf 69 jaar (figuur
4-16).
Tabel 4-12

Dit verschil in mortaliteit tussen mannen en vrouwen
is de laatste jaren kleiner geworden (zie figuur 1-19,
Deel I). De vroegtijdige mortaliteit bij zowel mannen als
vrouwen daalt sinds 1990. Deze daling is evenwel groter
voor mannen (daling van de vroegtijdige mortaliteit door
verkeersongevallen, alcohol en longkanker) dan voor
vrouwen (stijging van de vroegtijdige mortaliteit door
longkanker).

Sterftecijfer per 100 000, naar geslacht en leeftijd, Brussel, 2007
25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

Mannen

55,1

70,4

110,2

148,9

331,7

457,1

815,7

1 408,0

Vrouwen

19,1

36,2

105,3

113,4

201,7

302,2

485,6

766,2

Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Mortaliteit bij jongvolwassenen (25-34 jaar)

Bij de mannen zijn meer dan 6 op de 10 sterfgevallen het
gevolg van externe oorzaken, waaronder voornamelijk
zelfmoord en ongevallen (in het verkeer of thuis). Bij de
vrouwen zijn bijna 4 op de 10 sterfgevallen te wijten aan
externe oorzaken en bijna 1 op de 4 aan kanker.

Voor de periode 2003-2007 werden 339 sterfgevallen van
mannen tussen 25 en 34 jaar en 150 sterfgevallen van
vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep geregistreerd.

Figuur 4-36

Verdeling van de doodsoorzaken in de leeftijdscategorie 25-34 jaar, naar geslacht, Brussel, 2003-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

In de top 5 van de doodsoorzaken bij mannen van 25
tot 34 jaar staat zelfmoord bovenaan, gevolgd door
ongevallen (verkeersongevallen niet inbegrepen). Moord en
verkeersongevallen komen op de derde plaats.

Figuur 4-37

Voor vrouwen van 25 tot 34 jaar is de belangrijkste
doodsoorzaak eveneens zelfmoord, gevolgd door borstkanker,
infecties en ongevallen (uitgezonderd verkeersongevallen).
Mannen van 25 tot 34 jaar sterven vaker aan verkeersongevallen dan vrouwen.

Specifieke sterftecijfers bij volwassenen van 25 tot 34 jaar, naar oorzaak en geslacht, Brussel, 2003-2007
MANNEN

VROUWEN

Zelfmoord

20,9

Zelfmoord

7,0

Ongevallen
uitgezonderd verkeer

11,5

Borstkanker

2,7

Verkeersongevallen

4,4

Infectieziekten

2,5

Moord

4,4

Kanker van lymfatisch en
bloedvormend weefsel

3,0

Toxicomanie

3,0

Moord

1,6

Infectieziekten

3,0

Cerebrovasculaire
aandoeningen

1,6

0

5

10
15
Per 100 000

20
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Kanker van lymfatisch en
bloedvormend weefsel

25

2,3
1,8

0

5

10
15
Per 100 000

20

25

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

Zelfmoord is de belangrijkste doodsoorzaak bij volwassenen van
25 tot 34 jaar (ongeveer 25 overlijdens per jaar).
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Mortaliteit bij volwassenen van middelbare leeftijd
(45-54 jaar)
Voor de periode 2003-2007 werden 1 432 sterfgevallen
van mannen tussen 45 en 54 jaar en 915 sterfgevallen van
vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep geregistreerd.
De belangrijkste doodsoorzaken bij volwassenen van
middelbare leeftijd verschillen van die bij jongvolwassenen.

Figuur 4-38

Bij
mannen
wordt
longen
keelkanker
de
belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door zelfmoord.
Ischemische hartziekten komen op de derde plaats en
alcoholgerelateerde aandoeningen in de strikte definitie, op
de vierde.
Bij vrouwen is borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak,
gevolgd door long- en strottenhoofdkanker, zelfmoord en
alcoholgerelateerde aandoeningen in de strikte definitie.

Oorzaakspecifieke sterftecijfers bij volwassenen van 45 tot 54 jaar, naar geslacht, Brussel, 2003-2007
MANNEN

VROUWEN

Long- en
strottenhoofdkanker

62,2

Borstkanker

39,0

Zelfmoord

40,2

Long- en
strottenhoofdkanker

30,9

Ischemische
hartziekten

38,3

Zelfmoord

20,2

Alcohol strikt

34,4

Alcohol strikt

14,8

Cerebrovasculaire
aandoeningen

14,7

Cerebrovasculaire
aandoeningen

14,8

0

10

20

30
40
Per 100 000

50

60

0

70

10

20

30

40

50

60

70

Per 100 000
Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

4.2.3 Morbiditeit bij jongvolwassenen en
volwassenen van middelbare leeftijd
Chronische aandoeningen
De prevalentie van chronische aandoeningen wordt geschat
op basis van de Gezondheidsenquête 2004.
13,3 % van de mannelijke en 13,5 % van de vrouwelijke
Brusselse jongvolwassenen (25-34 jaar) verklaren te
lijden aan een of meerdere langdurige ziekten, kwalen

Tabel 4-13

of handicaps. Bij de volwassenen van 45 tot 54 jaar is dit
aandeel verdubbeld bij de mannen (28,9 %) en vrijwel
verdrievoudigd bij de vrouwen (36,7 %). De eigen perceptie
van de gezondheid naargelang de leeftijd (par. 4.2.1) moet
dus ook in het licht van de prevalentie van chronische
aandoeningen naar leeftijd worden bekeken.

Aandeel Brusselaars die verklaren te lijden aan minstens een chronische ziekte, een langdurige aandoening of een handicap,
naar geslacht en leeftijd, 2004
15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

Mannen

11,5 %

13,3 %

23,4 %

28,9 %

44,9 %

Vrouwen

13,3 %

13,5 %

22,2 %

36,7 %

39,2 %
Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004
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Bij jongvolwassenen (25-34 jaar) wordt
allergie in de Gezondheidsenquête het
vaakst vermeld als chronische ziekte.
Meer dan een op de vijf vrouwen in deze
leeftijdscategorie en ongeveer een op de zes
mannen vermelden een allergie.
De tweede door jongvolwassenen vaakst
vermelde ziekte is migraine, bijna een op
de zes vrouwen en een op de acht mannen
heeft last van deze aandoening.
Daarna komen aanhoudende rugklachten:
meer dan een op de tien jongvolwassenen in
Brussel verklaart regelmatig rugklachten te
hebben.
Depressie komt op de vijfde plaats
bij mannen (bijna een op de 20
jongvolwassenen) en op de zesde plaats bij
vrouwen (voorafgegaan door chronische
ademhalingsaandoeningen, maar toch nog
opgegeven door meer dan een op de 20
jonge vrouwen).

Figuur 4-39

Prevalentie van de tien vaakst vermelde chronische aandoeningen in
de leeftijdsgroep 25-34 jaar, naar geslacht, Brussel, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Bij
volwassenen
van
middelbare
leeftijd zijn de drie vaakst genoemde
chronische aandoeningen dezelfde als
bij
jongvolwassenen
(aanhoudende
rugklachten, allergie, migraine), zij het in
een andere volgorde. Bij vrouwen van 45 tot
54 jaar staat depressie op de vijfde plaats
(een op de tien vrouwen) en bij de mannen
van deze leeftijdsgroep op de zesde plaats
(bijna een op de tien mannen). Chronische
vermoeidheid komt op de zesde plaats bij
de vrouwen en op de vijfde plaats bij de
mannen.

Figuur 4-40

Prevalentie van de tien vaakst vermelde chronische aandoeningen in
de leeftijdsgroep 45-54 jaar, naar geslacht, Brussel, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004
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Kanker
Vrouwen lopen al jonger het risico om kanker te
ontwikkelen dan mannen (bron: Kankerregister). Vanaf
50 jaar begint de incidentie evenwel toe te nemen bij de
mannen om die van de vrouwen te overstijgen.
De verdeling van de verschillende kankertypes verschilt
naargelang de leeftijd ; in tabel 4-14 staan de vijf
Tabel 4-14

vaakst voorkomende kankers op volwassen leeftijd, per
leeftijdscategorie en per geslacht (24).
Bij vrouwen treedt bijna een op de vier borstkankers op vóór
de leeftijd van 50 jaar en iets minder dan de helft tussen 50
en 69 jaar.

Top 5 van de invasieve tumoren bij volwassenen, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004-2005
1

2

3

4

15-29 jaar

Testikels (19 %)

30-44 jaar

Melanoom (19 %)

45-59 jaar

5

NH-lymfoom (17 %)

Leukemie (15 %)

H-lymfoom (11 %)

Hersenen (7 %)

Longen (17 %)

Hoofd en hals (15 %)

Testikels (11 %)

Colorectaal (7 %)

Longen (19 %)

Prostaat (17 %)

Hoofd en hals (15 %)

Colorectaal (11 %)

Oorspronkelijke localisatie
niet bekend (7 %)

15-29 jaar

Melanoom (20 %)

Thyreoïde (14 %)

Leukemie (12 %)

Borst (11 %)

H-lymfoom (9 %)

30-44 jaar

Borst (14 %)

Thyreoïde (14 %)

Melanoom (12 %)

Baarmoederhals (11 %)

NH-lymfoom (9 %)

45-59 jaar

Borst (14 %)

Longen (14 %)

Colorectaal (12 %)

Melanoom (11 %)

Thyreoïde (9 %)

Mannen

Vrouwen

Bron: Stichting Kankerregister, 2008

Aangaande de mortaliteit door kanker wordt vastgesteld
dat het overlijdensrisico bij mannen vanaf 40 jaar groter
wordt dan bij vrouwen en dat het verschil daarna alsmaar
groter wordt.
Bij mannen is vanaf 40 jaar longkanker verantwoordelijk
voor de hoogste sterftecijfers. Bij vrouwen is dit borstkanker
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vanaf 35 jaar, maar vanaf 40 wordt een snelle stijging van
de sterftecijfers door longkanker bij vrouwen genoteerd.
Tussen 60 en 64 jaar overstijgen deze de sterftecijfers door
borstkanker (zie Deel II Gezondheidstoestand).
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Invaliditeit
In “Deel II Gezondheidstoestand” werden de cijfers en
oorzaken van invaliditeit per geslacht gepresenteerd.
Over het algemeen zijn de invaliditeitscijfers in Brussel
tussen 2000 en 2007 stabiel gebleven ; terwijl ze stabiel
gebleven zijn voor de leeftijdscategorie 25-34 jaar zijn ze
Figuur 4-41

evenwel gestegen bij 45 tot 54 jarigen (figuur 4-41). De
leeftijdscategorie 25-34 jaar vormt 7,7 % van de aangegeven
en vergoede invaliditeiten voor de hele periode, terwijl een
derde 45-54-jarigen betreft.

Evolutie van het aantal volwassen Brusselse invaliden per leeftijdsgroep, 2000-2007

8 000
7 000
6 000
Aantal 5 000
gevallen 4 000
3 000
2 000
1 000
0
25-34 jaar
45-54 jaar

2000
1 681
6 762

2001
1 612
6 921

2002
1 611
6 970

2003
1 676
7 151

2004
1 674
7 285

2005
1 604
7 435

2006
1 615
7 494

2007
1 584
7 538
Bron: RIZIV

De aandelen en oorzaken verschillen naargelang het
uitgeoefende beroep. Hoewel zowel bij bedienden als
bij arbeiders psychische problemen, musculoskeletale
aandoeningen en stoornissen in de bloedsomloop de
drie belangrijkste oorzaken van invaliditeit zijn (behalve
Figuur 4-42

bij vrouwelijke bedienden waar tumoren op de derde
plaats komen), komen psychische problemen vaker
voor bij bedienden (bijna een op de twee invaliden) en
musculoskeletale aandoeningen bij arbeiders (een op de vijf
invaliden).

Oorzaken van invaliditeit volgens type aandoening aan de oorsprong naar beroepsstatuut, Brussel, 2007

ARBEIDERS
Endocriene, voedingsen stofwisselingsziekten 2,9%

Andere 6,7%

Ziekten spijsverteringsorganen 3,5%
Ziekten ademhalingsorganen 3,0%
Nieuwvormingen 4,4%
Ziekten van zenuwstelsel
en zintuigen 5,5%
Traumatische letsels
en vergiftigingen 6,4%
Ziekten van het hartvaatstelsel
8,6%
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel
21,0%

BEDIENDEN
Psychische
stoornissen
38,2%

Endocriene, voedingsen stofwisselingsziekten 2,4%
Ziekten spijsverteringsorganen 1,8%
Ziekten ademhalingsorganen 2,7%

Andere 5,2%

Psychische
stoornissen
47,9%

Nieuwvormingen 6,2%
Ziekten van zenuwstelsel
en zintuigen 6,8%
Traumatische letsels
en vergiftigingen 4,5%
Ziekten van het hartvaatstelsel
7,3%
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel
15,2%
Bron: RIZIV
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De evolutie van de invaliditeitscijfers varieert naargelang
het geslacht en het beroepsstatuut. Zowel voor arbeiders als
voor bedienden is de invaliditeit als gevolg van psychische
stoornissen tussen 2000 en 2007 evenwel toegenomen.
Figuur 4-43

Evolutie van de oorzaakspecifieke invaliditeitscijfers naar geslacht en beroepsstatuut, Brusselaars, 2000-2007
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Figuur 4-43

Evolutie van de oorzaakspecifieke invaliditeitscijfers naar geslacht en beroepsstatuut, Brusselaars, 2000-2007
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Geestelijke gezondheid
Mentale gezondheidsproblemen zijn bij volwassenen
verantwoordelijk voor een groot aandeel van de chronische
ziekten en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit.
Aanpassingsproblemen zijn een belangrijke oorzaak van
psychologische ontreddering bij de jongvolwassenen.
Toch vormen de 25-34-jarigen geen homogene
groep. Sommige jongeren integreren zonder al te veel
moeilijkheden in de actieve samenleving, terwijl anderen
te kampen hebben met grote problemen op het vlak van
socioprofessionele integratie: onzekere tewerkstelling,
lage lonen, werkloosheid,… Daarenboven kunnen andere
maatschappelijke veranderingen – zoals de evoluties die
hebben geleid tot de herverdeling van maatschappelijke
en familiale taken tussen de geslachten - bijdragen tot hun
gevoel van ontreddering (25).
De frequentie van depressieve stoornissen neemt toe
met de leeftijd, maar er wordt een piek waargenomen
rond 35-44 jaar bij mannen en 45-54 jaar bij vrouwen
(zie figuur 2-90 in Deel II Gezondheidstoestand). Globaal
genomen kan de evolutie van depressie volgens leeftijd
worden gekoppeld aan verschillende “belangrijke

Figuur 4-44

levensgebeurtenissen” die elkaar kunnen opvolgen
(verandering van de huwelijksstatus, van de beroepsstatus,
van het economisch niveau,…) en die maken dat men op
bepaalde momenten kwetsbaarder is voor een depressie,
vooral wanneer de levensloop heeft verhinderd om de
nodige “(hulp)bronnen” te vergaren om moeilijkheden beter
de baas te kunnen. Zo kan bijvoorbeeld het verlies van een
baan, gevolgd door een lange periode van werkloosheid,
eindigen in een depressie als men niet over een sociaal
netwerk en voldoende financiële middelen beschikt (26).
Het aandeel ziekenhuisopnamen voor depressies is voor
beide geslachten het hoogst in de leeftijdsgroep van 40-49
jaar (zie figuur 2-91 in Deel II Gezondheidstoestand).
Wat schizofrenie en psychotische stoornissen betreft, zien
we een piek in de ziekenhuisopnamen bij mannen van 20
tot 29 jaar (zie figuur 2-93 in Deel II Gezondheidstoestand).
In figuur 4-44 zien we voor de twee leeftijdscategorieën
het percentage personen dat heeft verklaard aan een
psychologische stoornis te lijden of psychotrope
geneesmiddelen te nemen.
Alle cijfers zijn hoger voor de 45-54 jarigen in vergelijking
met de 25-34 jarigen.

Percentage volwassenen die hebben verklaard aan psychologische stoornissen te lijden of psychotrope geneesmiddelen te
nemen, naar geslacht en leeftijd, Brussel, 2004
25-34 jaar
45-54 jaar

25-34 jaar
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004
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De mortaliteit door zelfmoord, de weerspiegeling van
ernstig psychologisch lijden waarbij men tot deze daad
overgaat, blijft een belangrijke doodsoorzaak bij mannen
en vrouwen van deze leeftijdscategorieën. Bijna de helft
van de zelfmoorden wordt gepleegd in de leeftijdscategorie
40-64 jaar (figuur 4-45). Het aandeel zelfmoorden in deze
Figuur 4-45

leeftijdscategorie is tussen de twee bestudeerde periodes
gestegen. Bij de volwassenen van 20 tot 39 jaar is zelfmoord
verantwoordelijk voor een op de vier sterfgevallen bij
mannen en een op de vijf bij vrouwen, zonder merkbare
evolutie in de tijd (niet geïllustreerd, zie tabel 2-14 in Deel II
Gezondheidstoestand).

Verdeling van de zelfmoorden naar leeftijdscategorie, per periode en geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
100
90
80
70
60

%

50
40
30
20
10
0

≥65 jaar
40-64 jaar
20-39 jaar
10-19 jaar

1998-2002

Mannen

22,7
40,1
35,8
1,5

2003-2007

1998-2002

19,7
48,4
30,7
1,3

29,9
42,7
25,2
2,2

Vrouwen

2003-2007
27,4
46,6
23,3
2,7

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

4.2.4 Arbeidsongevallen
In de periode 2005-2007 hadden jongvolwassenen
tweemaal
meer
arbeidsongevallen
dan
volwassenen van middelbare leeftijd.
Zowel voor de groep van 25-34-jarigen als voor
de 45-54-jarigen gebeurt 14 % van de ongevallen
op weg van en naar het werk (figuur 4-46).
Drie van de 17 dodelijke ongevallen onder de
actieve bevolking tussen 2005 en 2007 deden
zich voor bij werknemers van 25 tot 34 jaar en
8 bij werknemers van 45 tot 54 jaar (allemaal
mannen).

Figuur 4-46

Aantal arbeidsongevallen bij Brusselaars van 25-34 jaar en 4554 jaar naar de plaats van het ongeval, 2005-2007

Aantal gevallen
12 000
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8 000
6 000
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0
Op weg van en naar het werk
Werkplaats

25-34 jaar

45-54 jaar

1 595
9 448

816
4 802
Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen
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4.3

Het gezondheidsgedrag van
volwassenen

4.3.1 Verslavingen (tabak, alcohol, drugs)
Tabaksgebruik
Roken vormt een grote risicofactor voor de ontwikkeling
van
cardiovasculaire
aandoeningen,
chronische
ademhalingsziekten en longkanker, en op langere termijn
ook voor de sterfte door deze aandoeningen.
Verschillende longitudinale onderzoeken hebben de
factoren geanalyseerd die zouden kunnen bijdragen tot het
stoppen met roken. Het belang van de rookomgeving wordt
in verschillende onderzoeken benadrukt ; zo is bijvoorbeeld
het feit dat men met een niet-roker is getrouwd, significant
gunstig om te stoppen met roken. Het aantal niet-rokende
Figuur 4-47

vrienden van een jonge roker verhoogt eveneens zijn of
haar kansen om te stoppen met roken (27).
In de leeftijdscategorie 25-54 jaar worden de hoogste
aandelen dagelijkse rokers teruggevonden: ongeveer een
derde van de mannen en een vijfde van de vrouwen rookt
dagelijks (figuur 4-47).
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 (niet geïllustreerd).

Aandeel dagelijkse rokers, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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24,0
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35,5
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Alcoholgebruik
Het is belangrijk een analyse te maken van het overmatig
alcoholgebruik bij jongvolwassenen en volwassenen van
middelbare leeftijd, niet enkel omwille van de bijdrage aan
de mortaliteit door alcoholgerelateerde ziekten, maar ook
omdat het een van de belangrijkste determinanten van
verwondingen en gewelddadige sterfgevallen blijft. Beide
oorzaken samen verklaren in grote mate de vastgestelde
oversterfte bij jongvolwassenen.
Vermeende
verantwoordelijken
voor
dodelijke
verkeersongevallen hebben vaak een te hoog alcoholgehalte
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in het bloed. De rol van alcohol bij zelfmoorden is eveneens
gekend, met name in de mate dat alcoholconsumptie de
overgang tot de daad vergemakkelijkt, maar alcohol kan
ook de familiale of sociale omgeving van de betrokkenen
aantasten (28 ; 29).
Het risico op punctueel overmatig alcoholgebruik is het
grootst bij jongvolwassenen. Het risico op chronisch
overmatig alcoholgebruik bij mannen neemt gelijkmatig
toe van 25 tot 64 jaar.

IV. Levensloop

De consumptie van andere psychotrope substanties
De consumptie van andere psychotrope substanties
(psychotrope geneesmiddelen en illegale drugs) heeft een
impact op de mortaliteit, ook al is deze minder groot dan
voor alcohol en tabak. De mortaliteit als gevolg van het
misbruik van psychotrope geneesmiddelen treft vooral een
bevolking die gemiddeld ouder is dan diegene die overlijdt
ten gevolge van het gebruik van illegale drugs (zie par. 1.5
van Deel III Determinanten van gezondheid).
De consumptie van slaap- of kalmeermiddelen is hoger
bij de 45-54-jarigen dan bij de 25-34-jarigen, en hoger
bij vrouwen dan bij mannen (zie figuur 2-95 in Deel II
Gezondheidstoestand) (bron Gezondheidsenquête 2004).
De hoogste prevalentiecijfers voor cannabisgebruik
tijdens de levensloop werden in 2004 waargenomen in de

leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar, nl. 28,9 % bij vrouwen en
43,5 % bij mannen. In deze leeftijdsgroep wordt echter ook
het hoogste percentage (20 %) mensen geteld die wel al
met cannabis experimenteerden maar het laatste jaar geen
cannabis meer gebruikten.
Het hoogste cannabisgebruik gedurende het laatste jaar
zien we bij mannen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar (20,6 %),
en bij vrouwen in de groep 15-24 jaar (17,1 %). Het gebruik
stijgt parallel met het opleidingsniveau.
Voor het gebruik gedurende de laatste maand ten slotte
(occasionele gebruikers niet inbegrepen) zien we een
hogere prevalentie tussen 15 en 34 jaar. Ook hier stijgt het
aandeel gebruikers met het opleidingsniveau. (Bronnen:
Gezondheidsenquête en ODB, Addibru 2008 http://www.
ctb-odb.be/nl/epidemiologie).

4.3.2 Obesitas en de voedingsgewoonten van
volwassenen
Overgewicht en obesitas
De prevalentie van overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en
obesitas (BMI > 30) stijgt sterk tussen de leeftijdscategorieën
25-34 en 45-54 jaar (figuur 4-48). Deze stijging is deels
te wijten aan de wijzigingen met de leeftijd van de
voedingsgewoonten en van de lichaamsbeweging, zowel
professioneel als in de vrije tijd.
Figuur 4-48

Prevalentie van overgewicht en obesitas bij volwassenen, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004
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Voedingsgewoonten
Gezonde voedingsgewoonten komen het minst vaak
voor bij de mannelijke jongvolwassenen. De dagelijkse
consumptie van fruit en van groenten neemt toe tussen de
leeftijdscategorieën 25-34 jaar en 45-54 jaar.
In het algemeen koken oudere volwassenen meer en eten
ze vaker thuis dan de jonge generaties die meer de neiging
hebben buitenshuis te eten of voedingsmiddelen te
gebruiken die weinig bereiding vergen.
Figuur 4-49

Aandeel volwassenen met gezonde voedingsgewoonten, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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5.

Ouderen

In 2007 publiceerde het Observatorium een dossier over de
behoeften van ouderen en het aanbod aan sociale diensten
(31) ; in deze paragraaf beperken we ons tot het actualiseren
of aanvullen van bepaalde gegevens.
Hoewel de Brusselse bevolking verjongt, neemt het
aandeel van de hoogbejaarde bevolking toe (zie lager). De
aanzienlijke stijging van de levensverwachting in goede
gezondheid gedurende de laatste jaren zal de 65-plussers
zeker in staat stellen een actief leven te blijven leiden,
maar deze bevolking zal onvermijdelijk nood hebben
aan meer hulp en verzorging naarmate ze ouder wordt.
De levensloop van iedere persoon (rekening houdend
met zijn opleidingsniveau, zijn arbeidsomstandigheden,
inkomen en huisvesting) heeft zowel een invloed op zijn
“gezondheidskapitaal” als op de “(hulp)bronnen” die hij zelf
zal moeten aanwenden om zijn gezondheidsproblemen aan
te pakken (30). De Brusselse bevolking die gaat “toetreden”
tot de oudste leeftijdscategorieën verschilt bovendien van
de vorige: minder welstellend en multicultureler, hetgeen
andere uitdagingen met zich zal meebrengen.

5.1

Kenmerken van de oudere
bevolking

5.1.1 Evolutie
Zoals getoond in Deel I “Algemene context”, daalt de
gemiddelde leeftijd van de Brusselse bevolking, en dit
in tegenstelling tot wat in de rest van het land wordt
waargenomen: het aandeel Brusselaars ouder dan 65 jaar
daalt, zowel in absolute cijfers (van 168 275 in 1989 naar
152 045 in 2008) als in relatieve cijfers (van 17,3 % in 1989
naar 14,5 % in 2008) ((31) en Rijksregister). Aangezien
terzelfdertijd het aantal jongeren jonger dan 20 jaar blijft
toenemen (figuur 1-05), wordt een voortdurende daling van
de verouderingsindex (≥ 65 jaar/0-19 jaar) gemeten, van
74 % in 1998 naar 60 % in 2008. Het aandeel hoogbejaarden
(85 jaar en ouder) neemt evenwel toe en de index van
intensiteit van de veroudering (≥ 80 jaar/≥ 65 jaar) stijgt
voortdurend, van 26,3 % in 1998 naar 32,4 % in 2008 (figuur
1-06, Deel I). Tussen 1989 en 2006 is het aantal Brusselaars
van 85 jaar en ouder gestegen met 1 464 personen. Op
pagina 79 van de atlas “Thuiswonen na je 65ste” wordt een
bevolkingsprognose gemaakt voor de oudere bevolking in
het Brussels Gewest tot 2041.

5.1.2 Geografische verdeling
De gemiddelde leeftijd van de Brusselaars verschilt sterk van
de ene Brusselse gemeente tot de andere: Ganshoren blijft
de “oudste” gemeente, gevolgd door Watermaal-Bosvoorde,
terwijl Sint-Joost-ten-Node de “jongste” is. De gemiddelde
leeftijd daalt in alle gemeenten, behalve in de gemeenten
van het zuidoostelijke kwadrant: de gemiddelde leeftijd
blijft stabiel in de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en
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Ukkel, en stijgt zelfs in Watermaal-Bosvoorde en Sint-PietersWoluwe (figuur 1-03, Deel I).
De ouderen zijn oververtegenwoordigd in de tweede
kroon. In het stadscentrum en binnen de 19de-eeuwse ring
daarentegen zijn de aandelen van ouderen doorgaans
relatief laag (kaart 5-03, Deel V). Toch vormen enkele wijken
van de vijfhoek in dit opzicht een uitzondering: hoewel ze
er maar een klein deel van de totale bevolking uitmaken,
leeft een groot aantal ouderen, in absolute cijfers, in de
dichtbevolkte wijken van de meest achtergestelde zones
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Atlas Thuiswonen
na je 65ste, 2007, pag. 23).

5.1.3 Geslachtsverhouding
Zoals beschreven in Deel I is de structuur van de Brusselse
bevolking van 65 jaar en ouder verschillend voor mannen en
vrouwen: terwijl het aantal mannen voortdurend blijft dalen
naarmate de leeftijd stijgt, is deze daling bij de vrouwen pas
voelbaar vanaf de leeftijd van 80 jaar of ouder (figuur 1-02,
Deel I). De vroegtijdige mortaliteit van de mannen verklaart
dit overschot aan vrouwen vanaf 60 jaar, met een percentage
van 70 % vrouwen in de leeftijdscategorie 85-89 jaar in 2008.
Dit heeft als resultaat dat alleenstaande hoogbejaarden
vooral vrouwen zijn en dat zij dus ook oververtegenwoordigd
zijn in rust- en verzorgingstehuizen (31).

5.1.4 Multiculturaliteit
Uit de socio-economische enquête van 2001 bleek dat er
bij de 50-54-jarigen 34 % niet-Belg was bij de geboorte en
bij de 80-84-jarigen zowat 13 %. In de veronderstelling dat
er niets verandert (levensverwachting enz.), zal er in 2011
dus een groot aandeel 60-plussers uit migratie afkomstig
zijn, te meer daar uiteindelijk weinig mensen, in weerwil
van hun vroegere plannen, daadwerkelijk terugkeren naar
hun land van oorsprong aan het einde van hun actieve
leven. In 2007 boog een seminarie, georganiseerd door de
Koning Boudewijnstichting, zich over de uitdagingen van
de vergrijzing van de migrantenpopulaties en over de pistes
voor de begeleiding van deze evoluties (32).
Of het nu te wijten is aan verschillen in levensloop
of zorgtraject, de gezondheidsproblemen en de
behoeften aan hulp en verzorging van personen van
buitenlandse origine kunnen zich op verschillende
manieren aandienen. Bijzondere aandacht is nodig voor
oudere migrantenvrouwen, die sterk geïsoleerd en vaak
in armoede leven, en die vaak in stilte aan geestelijke
gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie, hebben
geleden. Terwijl ouderen vroeger in de brede familiekring
werden opgevangen of konden rekenen op andere vormen
van familiale solidariteit, zijn de jongere generaties nu
niet altijd meer in staat ouderen op dezelfde manier op te
vangen, gezien hun eigen woonomstandigheden, inkomens
en de evolutie van de normen inzake levenskwaliteit. Er
moet worden nagedacht over de opvang in rusthuizen en
RVT’s, ook al is een globale verbetering van de opvang in
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deze instellingen (wat betreft de uurroosters, de kwaliteit en
het aantal personeelsleden, het respect voor de wensen van
de bewoners, de zelfstandigheid, enz.) waarschijnlijk meer
aan de orde dan een “ethnicisering” van de leefregels (32).

5.2

Gezondheidstoestand

5.2.1 De inschatting van de eigen gezondheid
In de Nationale Gezondheidsenquête van 2004 [31] bevonden
38 % van de 65-plussers hun eigen gezondheid niet goed.
Op 75 jaar bedroeg dit percentage 48 % voor de mannen en
58 % voor de vrouwen.

Figuur 4-50

60

Percentage mannen en vrouwen van 65 jaar of
ouder die zich in minder goede gezondheid voelen,
Brussel, 2004

Chronische aandoeningen
51,8 % van de mannelijke en 56,1 % van de vrouwelijke
Brusselse 65-plussers verklaren te lijden aan een of meerdere
langdurige ziekten, langdurige aandoeningen of handicaps.

Figuur 4-51
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968 personen ouder dan 65 jaar hebben aan de Gezondheidsenquête 2004
deelgenomen ; aangezien het aantal deelnemers in elke leeftijdscategorie
relatief laag lag, moeten deze resultaten met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010
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De “top 10” van de in de Gezondheidsenquête door
65-plussers opgegeven chronische ziekten wordt
weergegeven in de figuren 4-52 en 4-53. Hoge bloeddruk
staat op de eerste plaats, onmiddellijk gevolgd door spieren gewrichtsproblemen.

Figuur 4-52

Prevalentie van de tien meest genoemde chronische aandoeningen bij 65-74 jarigen, per geslacht, Brussel, 2004
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Figuur 4-53

Prevalentie van de tien meest genoemde chronische aandoeningen bij 75-plussers, per geslacht, Brussel, 2004
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Geestelijke gezondheid
Zoals in Deel II gepresenteerd, is er, naast de piek rond 40 jaar
(voor mannen) of 50 jaar (voor vrouwen), een toename met
de leeftijd van de frequentie van depressieve stoornissen die
werden opgegeven in de Gezondheidsenquête (figuur 2-90,
Deel II). De consumptie van slaap- en kalmeermiddelen
stijgt eveneens met de leeftijd (figuur 2-95, Deel II).
Volgens de Gezondheidsenquête 2004 verklaart ongeveer
een kwart van de Brusselse vrouwen van 75 jaar of ouder te
kampen met depressieve stroornissen en verklaart meer dan
een kwart van de mannen aan een slaapstoornis te lijden.

Figuur 4-54

Hoewel vrouwen van 65 jaar of ouder minder vaak verklaren
aan slaapstoornissen te lijden dan mannen, is de frequentie
van het gebruik van slaapmiddelen bij oudere vrouwen
frappant, vooral vanaf de leeftijd van 75 jaar (figuur 4-54). De
frequentie van angst- en depressiestoornissen bij bejaarden
kan met name worden verklaard door het lichamelijke
verval, waardoor men in zijn dagelijkse activiteiten wordt
beperkt, hetgeen vaak negatief wordt ervaren door de
persoon in kwestie. Daarbovenop komen, vooral bij
hoogbejaarde vrouwen, eenzaamheid en isolement vaak
voor. Dit fenomeen komt sterk tot uiting in de grote steden.

Frequentie van angst-, depressie- en slaapstoornissen en de consumptie van psychotrope geneesmiddelen, naar leeftijd en
geslacht, Brussel 2004
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De prevalentie van dementie (inclusief de ziekte van
Alzheimer) neemt toe met de leeftijd. Verschillende
onderzoeken combinerend kan de prevalentie van dementie
op minder dan 1 % worden geschat voor de bevolking
van 60 tot 64 jaar tegenover 28,5 % na 90 jaar (33 ; 34). Er
bestaan geen aparte cijfers voor het Brussels Gewest, maar
door de geschatte prevalenties per leeftijd toe te passen op
de Brusselse bevolking ouder dan 65 jaar, kon in 2006 het

IV. Levensloop

aantal ouderen met dementie op ongeveer 12 000 worden
geschat. Bijna 70 % van de mensen die aan dementie lijden
is ouder dan 80 jaar. De beperkingen als gevolg van deze
cognitieve stoornissen (geheugenverlies, desoriëntatie
in tijd en ruimte, enz.) hebben een grote invloed op de
autonomie van deze mensen en zorgen ervoor dat zij
moeten worden geholpen en/of opgevangen.
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5.3

Mortaliteit

Hieronder wordt de evolutie van de sterftecijfers per leeftijd
en per geslacht weergegeven. In alle leeftijdscategorieën is
de mortaliteit tussen 1998 en 2007 gedaald, zowel voor de
mannen als voor de vrouwen.

Figuur 4-55

Sterftecijfer bij oudere mensen per leeftijdscategorie en geslacht, Brussel 1998-2007
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Figuur 4-56 toont de belangrijkste doodsoorzaken, per
geslacht, voor personen van 75 tot 84 jaar en voor personen
van 85 jaar en ouder. We kunnen de stijging van de
specifieke sterftecijfers met de leeftijd en de volgorde van
de doodsoorzaken evalueren door ze te vergelijken met de
figuren 2-05 en 2-08 met daarin de sterftecijfers per oorzaak
voor de 65-74-jarigen (Deel II).
Figuur 4-56

Oorzaakspecifiek sterftecijfer voor de Brusselaars van 75-84 jaar en ouder dan 85 jaar, per geslacht, 1998-2007
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5.4

Het levenseinde

Elk leven, hoe “gezond” ook, eindigt. De kwaliteit van dit
levenseinde wordt deels bepaald door de mate waarin de
wensen van de patiënt worden gerespecteerd. De plaats van
overlijden en de familiale en medische begeleiding maken
hier deel van uit.
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werkte
in 2008 mee aan een studie (BRUCEL), uitgevoerd door de
afdeling “Zorg rond het Levenseinde” (ZrL) van de VUB
in het kader van Prospective Research. Met behulp van
de informatie uit de Brusselse overlijdensformulieren,
werden de behandelende artsen ondervraagd over
de leefomstandigheden en de zorg in de laatste

Figuur 4-57

levensmaanden van de overledene. De resultaten van deze
enquête, waarvan sommige hier zijn samengevat, zijn terug
te vinden in de publicatie “Death and the City” (35).
De concrete omstandigheden van het overlijden worden in
belangrijke mate bepaald door de plaats waar men overlijdt.
In de internationale literatuur is men van oordeel dat de
meeste mensen thuis willen sterven, in een vertrouwde
omgeving en omgeven door familieleden en/of vrienden.
De verdeling van de plaats van overlijden van de Brusselaars
is de afgelopen tien jaar weinig veranderd. Meer dan de
helft van de sterfgevallen vindt plaats in het ziekenhuis, een
kwart in het rusthuis en minder dan een vijfde thuis.

Evolutie van de plaats van overlijden van de Brusselaars van 65 jaar en ouder, 1998-2007
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Bron: Statistische formulieren voor overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

De onderzoekers van de VUB hebben een vergelijking
gemaakt van deze verdeling van de plaatsen van overlijden
voor de inwoners van de grote steden en buiten de grote
steden in België, Nederland en Engeland. Ze beperkten
hun analyse tot de sterfgevallen van 2003 ten gevolge van
een chronische ziekte (palliative care subset). Met deze
beperking wilden ze alleen de sterfgevallen beschouwen
waarbij het mogelijk was een beslissing te nemen in verband
met de plaats van overlijden en onverwachte sterfgevallen
uit te sluiten. 3 672 van de 10 108 Brusselse sterfgevallen in
2003 werden aldus in de analyse opgenomen.
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In de drie bestudeerde landen liggen de kansen om “thuis”
te sterven aanzienlijk hoger wanneer men buiten een grote
stad woont ; het verschil tussen grote steden en erbuiten is
het grootst in België. In België is het aandeel personen die
thuis overlijden bij inwoners van grote steden kleiner dan in
Nederland of in het Verenigd Koninkrijk.
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Tabel 4-15

Verdeling van de plaats van overlijden (na chronische ziekte) in grote steden en buiten grote steden in België, Nederland en in
het Verenigd Koninkrijk, 2003
% in andere
% thuis
% in het ziekenhuis
% in het rusthuis
% elders
instellingen*

België
Buiten grote steden
Grote steden
Brussel-Hoofdstad
Antwerpen
Nederland
Buiten grote steden
Grote steden
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Verenigd Koninkrijk
Buiten grote steden
Grote steden
Greater London
West Midlands MC
Greater Manchester
Merseyside MC
Tyne and Wear MC
City of Bristol

28,2
15,3
15,1
15,6

52,2
63,9
63,0
65,4

19,4
20,6
21,6
18,8

0,1
0,1
0,1
0,0

0,1
0,2
0,2
0,2

39,1
29,5
30,2
28,9
29,3

31,2
35,8
34,8
37,2
35,5

25,8
30,4
29,2
30,5
32,0

2,8
2,2
3,1
1,6
1,8

1,1
2,0
2,7
1,7
1,4

20,7
18,6
17,2
19,3
17,7
20,8
20,4
23,4

51,2
58,3
59,6
59,6
58,5
53,3
58,4
48,0

14,9
9,9
8,1
10,6
9,8
12,4
12,4
14,6

12,0
12,0
14,0
9,3
12,6
11,9
7,6
12,7

1,2
1,2
1,0
1,2
1,4
1,6
1,2
1,3

* Enkel “hospices” (= verzorgingstehuizen voor terminale patiënten) in het Verenigd Koninkrijk, in Nederland meestal hospices
Bron: ZrL, VUB, Death and the city, 2009

In deze studie werden eveneens de factoren geanalyseerd
die de plaats van overlijden in Brussel, na een chronische
aandoening, beïnvloeden. Tot de bestudeerde factoren
behoren het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit, het feit al
dan niet alleen te leven, het socio-economische niveau van
de woongemeente van de overledene en de aandoening
waaraan hij is overleden [32]. Personen die thuis wonen en
bewoners van een rusthuis sterven vaker in het ziekenhuis
wanneer ze in een gemeente wonen met een lager socioeconomisch niveau. Personen die sterven aan kanker
hebben meer kans om in het ziekenhuis te overlijden.
Alleenstaanden die thuis wonen, hebben meer kans om te

sterven in het ziekenhuis dan wie met een gezin samenleeft.
Hoe jonger de bewoner van een rusthuis, hoe groter de kans
dat hij in het ziekenhuis overlijdt (36).
De studie ging ook na in welke mate (in het geval van een
chronische ziekte) de plaats van overlijden overeenstemde
met de wil van de overledene. Voor drie vierde van de
sterfgevallen wist de behandelende arts niet waar de
patiënt wilde overlijden ; in welk geval een thuisoverlijden
zeer zelden voorkomt. Wie de wens uitdrukte thuis te
willen sterven, zag zijn wens in twee van de drie gevallen
ingewilligd. De wens om in het ziekenhuis of in het rusthuis
te sterven werd in alle gevallen ingewilligd.

Tabel 4-16
Daadwerkelijke plaats van overlijden naargelang de gewenste plaats van overlijden, Brussel, 2007
Gewenste plaats van
Overlijden in het
Aantal
%
Thuisoverlijden
ziekenhuis
overlijden
Onbekend
296
74,4 %
3,7 %
75,3 %
Bekend
107
26,6 %
33,6 %
35,5 %
Thuis (of bij familie)
56
52,3 %
66,1 %
21,4 %
Ziekenhuis
22
20,6 %
100,0 %
Rusthuis
28
26,2 %
Andere
2
1,9 %
50,0 %

Overlijden in het rusthuis
20,9 %
30,8 %
12,5 %
100,0 %
50,0 %

Bron: ZrL, VUB, Death and the city, 2009

32

Zie ook de resultaten van een gelijkaardige analyse op pagina 68 van de atlas
“Thuiswonen na je 65ste”.
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De onderzoekers peilden ook naar de identiteit van de
aanwezigen op het ogenblik van het overlijden na een
chronische ziekte. De tabel geeft duidelijk aan dat de plaats
van overlijden erg bepalend is voor de identiteit van de
aanwezigen bij het overlijden.

Tabel 4-17

Aanwezigen bij het overlijden, Brussel, 2007
Thuis

Ziekenhuis

Rusthuis

Totaal

Verpleegster

25,0 %

79,4 %

81,8 %

73,6 %

Partner, familie of vrienden

77,1 %

48,1 %

28,3 %

46,6 %

Arts

18,8 %

61,1 %

9,1 %

43,6 %

Andere

10,4 %

5,3 %

9,1 %

6,8 %

8,5 %

1,1 %

3,1 %

Niemand

2,7 %
Bron: ZrL, VUB, Death and the city, 2009

De langere levensduur, de ontwikkeling van de palliatieve
zorgen en de frequentie van de sterfgevallen in een
instelling hebben de medische begeleiding aan het einde
van het leven gewijzigd. Deze begeleiding is specifiek voor
elke patiënt en houdt soms moeilijke ethische keuzes in,
vooral wanneer ze zich voordoet na een lange chronische
ziekte. In dezelfde studie hebben de onderzoekers de
behandelende artsen ondervraagd over de medische
beslissingen die aan het einde van het leven worden
genomen. Op basis van deze resultaten werd een schatting
gemaakt van de frequentie van de verschillende specifieke
Tabel 4-18

beslissingen bij alle Brusselse sterfgevallen in 2007. In 40 %
van de gevallen is het overlijden onverwachts opgetreden,
waardoor een medische interventie onmogelijk was. In
38 % van de gevallen (en dus in bijna 2/3 van de verwachte
overlijdens) werd de dood voorafgegaan door een of
meerdere beslissingen rond het levenseinde. 15 % van
deze beslissingen werd genomen met de uitdrukkelijke
intentie om het leven van de patiënt te beëindigen (wat niet
betekent dat de patiënt of zijn omgeving bij de beslissing
werd betrokken) ; in 5,4 % van de sterfgevallen werd een
dodelijke substantie toegediend.

Schatting van de medische beslissingen omtrent het levenseinde, Brussel, 2007
Geschat aantal
sterfgevallen in Brussel
in 2007

% van alle sterfgevallen

Onverwacht overlijden (geen medische beslissing omtrent het levenseinde mogelijk)

4 340

40,5

Verwacht overlijden, geen medische beslissing omtrent het levenseinde

2 259

21,1

Verwacht overlijden, medische beslissing omtrent het levenseinde

4 117

38,4

Intensivering van de pijnstillende en/of symptomatische behandelingen
rekening houdend met de eventuele verminderde kans op overleven
met expliciete intentie om de dood te bespoedigen
Stopzetting van de therapie

2 193

20,5

1 895

17,7

298

2,8

1 357

12,7

rekening houdend met de eventuele verminderde kans op overleven

499

4,7

met expliciete intentie om de dood te bespoedigen

858

8,0

583

5,4

euthanasie

125

1,2

zonder expliciete vraag van de patiënt

458

4,3

Toediening van dodelijke substanties

Totaal

10 716

100,0
Bron: ZrL, VUB, Death and the city, 2009
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