Deel VI: Bronnen en methodologische toelichting
1.

Belangrijkste gegevensbronnen

De statistische formulieren voor geboorte en sterfte en de
nationale Gezondheidsenquêtes zijn de twee belangrijkste
gegevensbronnen voor deze Gezondheidsindicatoren.
Ook andere bronnen werden gebruikt. Enkel de vaakst
gebruikte bronnen komen hieronder aan bod (alle andere
bronnen worden vermeld wanneer ze in dit document
worden gebruikt). Ze werden gerangschikt volgens de
aard van de gegevens gebruikt bij het opstellen van deze
Gezondheidsindicatoren: individueel of geaggregeerd,
exhaustief of niet-exhaustief, enz.

1.1 	exhaustieve individuele gegevens

De formulieren worden gedrukt door de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie, die verantwoordelijk
is voor de verdeling aan de gemeentelijke administraties
en de kraamafdelingen. De gemeentelijke diensten zorgen
op hun beurt voor de verdeling van de formulieren aan de
geneesheren en de ziekenhuizen op hun grondgebied.
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn controleert
de gegevens en neemt contact op met de gemeentelijke
administraties voor eventuele verbeteringen aan de
administratieve gegevens. De verschillende luiken van de
formulieren worden dan gecodeerd. De doodsoorzaken
worden gecodeerd volgens de internationale ICD-10classificatie van ziekten van de WGO.

1.1.1 De statistische formulieren voor
geboorte en sterfte

Meer informatie vindt u op de website, www.observatbru.
be, onder Gezondheid › Bronnen en gegevensstromen, en
op de website van de ADSEI, http://statbel.fgov.be.

De statistische formulieren voor geboorte en sterfte
moeten de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie (ADSEI, het vroegere NIS) helpen bij het opstellen
van de vitale statistieken van de Belgische bevolking. De
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is bevoegd
voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de
Brusselse bevolking. Het Observatorium voor Gezondheid
en Welzijn kreeg deze opdracht toegewezen.

1.1.2 De gegevens van het Brussels
programma voor borstkankerscreening

Er bestaan drie formuliermodellen: model I (aangifte van
de geboorte van een levend kind), model III D (aangifte van
het overlijden van een kind jonger dan één jaar of van een
doodgeboorte), model III C (aangifte van het overlijden van
een persoon van één jaar of ouder).
Al deze modellen bestaan uit vier luiken.
Luik A bevat de identiteitsgegevens, wordt ingevuld door de
geneesheer en bewaard bij de gemeentelijke administratie.
Luik B wordt eveneens ingevuld door de geneesheer en
gecontroleerd door de gemeentelijke administratie alvorens
het met de rest van het formulier wordt overgemaakt
aan de verantwoordelijke geneesheer-ambtenaar van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Luik C, dat de medische gegevens bevat, wordt ingevuld
door de geneesheer en in een gesloten omslag overgemaakt
(deze informatie is dus niet toegankelijk voor de
gemeentelijke administratie). De omslag wordt pas geopend
op het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn onder de
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke geneesheer.
Luik D bevat de anonieme administratieve en sociale
gegevens en wordt ingevuld door de gemeentelijke
administratie.
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De vzw “Referentiecentrum voor de borstkankerscreening”
Brumammo is belast met de organisatie van het programma
voor borstkankerscreening in het Brussels Gewest.
Op basis van een bestand van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid (kruispunt voor de gegevens van
alle instellingen van de sociale zekerheid en van het
Rijksregister) stelt Brumammo een bestand op met de
uitnodigingen voor de vrouwen van de doelgroep (5069 jaar). Vervolgens wordt een “mammotestregister”
samengesteld waarin de informatie over de vrouw en de
resultaten van haar mammotests worden opgenomen. Deze
databank wordt vervolgens gebruikt om het programma te
evalueren.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het
Observatorium, www.observatbru.be, onder Publicaties ›
Gezondheid › Dossiers en op de website van Brumammo,
www.brumammo.be.

1.2 	niet-exhaustieve individuele
gegevens
1.2.1 De nationale Gezondheidsenquête
Sinds 1997 wordt er regelmatig een grote nationale
Gezondheidsenquête uitgevoerd bij de bevolking
van het hele land door het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (methodologie en analyse van de
resultaten) en door de ADSEI (steekproeftrekking, invoer
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van de gegevens). Zo werd een enquête uitgevoerd in 1997,
2001, 2004 en 2008.
Deze enquête is een van de belangrijkste informatiebronnen
aangaande de gezondheidstoestand van de bevolking
en bepaalde gezondheidsbepalende factoren. De meeste
andere bronnen voor gezondheidsgegevens (uitgezonderd
de statistische formulieren voor geboorte en sterfte) zijn
afkomstig van registraties bij zorgverstrekking en hebben
dus enkel betrekking op de personen die een beroep
hebben gedaan op bepaalde gezondheidszorgen. Het
betreft ook een van de weinige bronnen die toelaten
om iemands sociale status te verbinden met zijn of haar
gezondheidstoestand.
Voor elke gezondheidsenquête worden ongeveer
12 000 mensen ondervraagd. Door een belangrijke
oververtegenwoordiging in de steekproef voor het Brussels
Gewest zijn er gegevens beschikbaar van ruim 3 000
Brusselaars in elk van deze enquêtes.
De nationale Gezondheidsenquêtes worden geanalyseerd
door het WIV en de rapporten zijn beschikbaar op hun
website, http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/
hisnl/table04.htm.
De analyses in deze Gezondheidsindicatoren zijn gemaakt
op basis van de individuele gegevens van de drie enquêtes
(1997, 2001, 2004).
De verschillende gezondheidsindicatoren zijn geanalyseerd
naargelang de leeftijd, het geslacht, het jaar van de enquête,
het opleidingsniveau van elk individu voor personen
die hun studies hebben beëindigd (proxy voor de socioeconomische status), de nationaliteit en door vergelijking
met de grote Waalse en Vlaamse steden.
De analyse van de sociale ongelijkheden en de culturele
ongelijkheden omvat alle gegevens van 1997, 2001 en 2004,
om zo de statistische bewijskracht te verhogen.
Meer informatie vindt u op de website van het
Observatorium, www.observatbru.be, onder Gezondheid ›
Bronnen en gegevensstromen, en op de website van het
WIV, www.iph.fgov.be/epidemio.

1.3

Geaggregeerde gegevens
afkomstig uit publieke of private
instellingen

1.3.1	Federale Overheidsdienst
Volkgezondheid
Minimale Klinische Gegevens (MKG)
De verplichte registratie van de Minimale Klinische
Gegevens is sinds 1 oktober 1990 van kracht in alle
algemene ziekenhuizen. Het Koninklijk Besluit van 1994
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Ze worden geregistreerd bij ontslag, voor alle verblijven die voldoen aan een
van volgende criteria: verblijven waarvoor minstens een verpleegdagprijs werd
gefactureerd, verblijven waarvoor een forfait werd gefactureerd, verblijven waarbij
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somt de doelstellingen op, namelijk de vaststelling van de
behoeften aan ziekenhuisvoorzieningen, de bepaling van
de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen, de
organisatie van de financiering van de ziekenhuizen en de
vaststelling van het beleid betreffende de geneeskunde.
Tot voor enkele jaren werd de databank vooral gebruikt voor
«administratieve» doeleinden, hoofdzakelijk voor wat betreft
de verfijning van de financiering van de ziekenhuizen. Een
vijfde doelstelling is evenwel het ondersteunen van het
gezondheidsbeleid door middel van de epidemiologische
analyse van de MKG. Sinds de jaren 2000 zijn verschillende
werkzaamheden inzake validering ondernomen om
deze databank vergelijkbaar te maken met andere
gegevensbronnen, om er de mogelijkheden en beperkingen
van te beschrijven en om op die manier een verbetering van
de kwaliteit van de beschikbare epidemiologische gegevens
mogelijk te maken om ze optimaal te benutten.
Het uitgangspunt van de MKG is het verblijf in het
ziekenhuis [1]. De MKG vermelden onder andere, op
anonieme wijze, de leeftijd, het geslacht en de woonplaats
van de patiënt, de data van ontslag en opname, de hoofden bijkomende diagnosen en de interventies of speciale
technieken die de patiënt heeft ondergaan tijdens zijn
verblijf in het ziekenhuis. De gegevens over de diagnosen
worden gecodeerd volgens de negende versie van de
Internationale Classificatie van ziekten (ICD-9-CM) en de
gegevens over de prestaties volgens de RIZIV-nomenclatuur.
Deze gegevens worden aan het einde van elk semester
opgestuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid
(1). De diagnoses worden gegroepeerd naargelang hun
homogeniteit in termen van pathologie en de aangewende
middelen (bv.: chirurgische ingreep of niet, enz.). De
gebruikte classificatie AP-DRG (All Patients Diagnosis
Related Groups) verdeelt alle verblijven in 25 MDC’s (Major
Diagnosis Category) en 617 DRG’s.
Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar de website van de
FOD Volksgezondheid, http://portal.health.fgov.be, onder
gezondheidszorg › zorginstellingen › registratiesystemen ›
MKG
Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG)
De Minimale Psychiatrische Gegevens moeten worden
geregistreerd in alle Belgische psychiatrische ziekenhuizen
en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen
sinds 1 juli 1996 en in de initiatieven voor beschut wonen
en de psychiatrische verzorgingstehuizen sinds 1 september
1998.
Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar de website van de
FOD Volksgezondheid, http://portal.health.fgov.be, onder
gezondheidszorg › zorginstellingen › registratiesystemen ›
MPG.

de patiënt het ziekenhuis verlaat op de zelfde dag van zijn opname, waarbij hij is
ingeschreven via het loket van de spoedgevallen zonder dat een dagprijs of een
forfait werd gefactureerd, verblijven van pasgeborenen voor wie er geen facturatie is.
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1.3.2 Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van
Sociale Zaken en organiseert, beheert en controleert de
verplichte ziekteverzekering in België. Het beschikt over
administratieve databanken met betrekking tot het aantal
zorgverstrekkers en hun activiteiten (bijvoorbeeld huisartsen
en verpleegkundigen), maar ook tot het aantal personen
die een beroep doen op welbepaalde gezondheidszorgen
waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt.

1.3.3 Intermutualistisch Agentschap (IMA)
Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een vereniging
zonder winstoogmerk die in oktober 2002 door de
Landsbonden van de verzekeringsinstellingen (VI’s) werd
opgericht.
De verzekeringsinstellingen beschikken over gegevens met
betrekking tot hun leden, in het kader van de uitvoering
van hun wettelijke opdracht in relatie tot de verplichte
ziekteverzekering. Deze gegevens betreffen terugbetalingen
van medische kosten, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit,
en moederschapsuitkeringen.
Het IMA is zowel een informatiebron als een
onderzoekspartner voor tal van analyses en studies met
betrekking tot de gezondheidszorg en de ziekteverzekering;
het heeft als doelstelling deze gegevens te verzamelen en
te analyseren, en dit op eigen initiatief en in het kader van
specifieke opdrachten, onder meer van de overheid.
Op het vlak van statistieken staat het IMA in voor het
technisch en functioneel beheer van de Permanente
Steekproef van de gezondheidszorg (PS). Deze steekproef
wordt jaarlijks aangepast en is beschikbaar vanaf 2002.
Ze bestaat uit een basissteekproef van 1/40 van alle
rechthebbenden van de verzekering voor gezondheidszorg,
aangevuld met een extra steekproef van 1/40 voor de
65-plussers, wat resulteert in een steekproef van 1/20
voor deze groep. Deze steekproef telt ongeveer 305 000
personen. Ze laat toe om de consumptie en de uitgaven van
de gezondheidszorg in België te bestuderen.
De PS is anoniem, representatief voor de Belgische bevolking
en samengesteld uit de gegevens die bij de ziekenfondsen
op administratief niveau beschikbaar zijn in het kader van
de verplichte verzekering voor gezondheidszorg. Het betreft
zowel de bevolkingsgegevens als de facturatiegegevens
voor gezondheidszorg en de Farmanet–gegevens
(geneesmiddelen).
De wet vertrouwt het IMA de concrete opdracht toe om
de gegevens in de PS toegankelijk te maken voor vijf
partners: het RIZIV, het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE), de FOD Volksgezondheid (met
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV), de
FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Planbureau. Al deze
partners zijn verenigd in de Technische Commissie van de
Permanente Steekproef (TCPS), het beheersorgaan van
de PS, dat toeziet op de kwaliteit van de gegevens en het
respect voor de privacy.
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Er dient te worden benadrukt dat de morbiditeitsanalyses
die de gegevens van deze steekproef als uitgangspunt
nemen, gebaseerd zijn op de facturatiegegevens voor
gezondheidszorg en niet op de reële morbiditeit; ze
omvatten dus geen ziekten waarvoor geen zorgen zijn
verstrekt of waarvoor geen zorgen zijn terugbetaald.

1.3.4 	Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), dat bij Koninklijk
Besluit nr. 66 van 10 november 1967 werd opgericht,
is ontstaan uit de fusie van meerdere instellingen die
zich om verschillende redenen met slachtoffers van
arbeidsongevallen bezighielden.
De arbeidsongevallensector maakt sedert de wet
van 29 juni 1981 weliswaar integraal deel uit van de
sociale zekerheid, maar vertoont toch de bijzondere
eigenschap dat de ongevallen enerzijds, via de private
verzekeringsondernemingen,
door
de
privésector
worden beheerd en dat, anderzijds, de controle op die
verzekeringsbranche door een openbare instelling, met
name het Fonds voor Arbeidsongevallen, wordt verricht.
De databank van het FAO werd opgericht in het begin van
de jaren 90 in het kader van de preventieopdracht van het
Fonds. De databank omvat statistieken die noodzakelijk
zijn voor het uitwerken van een preventiebeleid inzake
arbeidsongevallen.

1.3.5 Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV)
Het BIVV is een instantie die diensten verleent aan de
overheidsinstellingen die tussenbeide komen in de
domeinen met een impact op de verkeersveiligheid,
met name het Ministerie van Mobiliteit en Vervoer en de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. In deze
hoedanigheid is het BIVV belast met het voorbereiden en
het in werking stellen van het verkeersveiligheidsbeleid.
Het BIVV ontwikkelt indicatoren voor de verkeersveiligheid
en streeft naar een partnerschap met alle betrokken
actoren die een bijdrage kunnen leveren aan de
kwantificering van het verkeersveiligheidsbeleid en het
evalueren van de effecten: de lokale en federale politie, de
Federale Overheidsdienst Economie (Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie), de Federale
Overheidsdienst Justitie en andere overheidsdiensten
op federaal en regionaal niveau. Het Observatorium
voor de Verkeersveiligheid produceert regelmatig
verkeersveiligheidsstatistieken.

1.3.6 Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie (ADSEI)
De bevolkingsgegevens die zijn gebruikt voor de berekening
van de indicatoren in deze Gezondheidsindicatoren zijn
afkomstig uit het Rijksregister en gepubliceerd door de
ADSEI, http://statbel.fgov.be.
Iedereen die wettelijk is ingeschreven in een gemeente
is opgenomen in het Rijksregister. Het Rijksregister
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bevat een beperkt aantal gegevens zoals geslacht,
geboortedatum, nationaliteit en adres. Het register houdt
ook de veranderingen bij voor de basisgegevens zoals adres,
burgerlijke staat en nationaliteit.
Geboorte, sterfte en migratie vormen vanzelfsprekend
een wezenlijk onderdeel van een dergelijk register. Het
Rijksregister kan dus de toestand van de bevolking en haar
belangrijkste demografische kenmerken geven voor het
land en voor de verschillende geografische eenheden, maar
maakt het ook mogelijk de stromen te analyseren die aan de
basis van deze situatie liggen.
Het Rijksregister omvat echter niet de volledige bevolking.
Sommige personen zijn niet opgenomen in het register:
kandidaat-vluchtelingen, diplomatiek personeel en het
personeel verbonden aan internationale instellingen,
studenten, uit het bevolkingsregister (gemeenteregister)
geschrapte personen, mensen zonder wettig verblijf, enz.

1.3.7 Stichting Kankerregister
De Stichting Kankerregister werd in juni 2005 opgericht
om de continuïteit van de kankerregistratie in België te
verzekeren en wijdt zich sindsdien aan de ontwikkeling van
een kankerregistratienetwerk voor heel België.
Het Kankerregister registreert de gegevens van alle nieuwe
kankerdiagnoses in België en garandeert de inzameling,
de kwaliteitscontrole, de behandeling, de analyse, de
codering, de opslag, de verslagen, de toegankelijkheid
en de bescherming van de gegevens. Elk jaar publiceert
het verslagen over de incidentie van kanker per geslacht,
leeftijdsgroep, type kanker en gewest. Deze resultaten
zijn beschikbaar vanaf 1999 [2], op de website www.
kankerregister.org. .

1.3.8 Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV)
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
is een wetenschappelijke instelling van de federale
Belgische Staat. Haar hoofdopdracht is wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren met het oog op het onderbouwen
van het gezondheidsbeleid. Het levert eveneens expertise
en openbare dienstverlening op het gebied van de
volkgezondheid op nationaal niveau en vertegenwoordigt
België voor deze thema’s bij sommige internationale
organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa.
Tot de activiteiten van het WIV behoren de opvolging
van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten. Deze
opvolging gebeurt op verschillende manieren. Deze
Gezondheidsindicatoren gebruiken gegevens afkomstig
uit bevolkingsenquêtes (zie Gezondheidsenquête onder
1.2.1) en, voor overdraagbare ziekten, gegevens afkomstig
uit peilnetwerken (peillabo’s en huisartsenpeilpraktijken) en
specifieke registratiesystemen (hiv, aids).
2
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Voor de jaren voordien is er een link naar de oude website, maar men moet er
rekening mee houden dat deze cijfers tot in 1996 voor alle gewesten onderschat
worden.
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1.3.9 Service d’Information Promotion
Education Santé (SIPES) van de École de
Santé Publique (ESP) van de Université
Libre de Bruxelles (ULB)
De SIPES coördineert sinds 2002 de studie “Santé et bienêtre des jeunes», de tegenhanger in de Franse Gemeenschap
van de internationale studie «Health Behaviour in Schoolaged Children» (HBSC-studie), gesteund door het Europees
Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Deze studie wordt om de twee of vier jaar uitgevoerd in een
aselecte gestratifieerde steekproef [3] in verhouding tot de
verdeling van de schoolgaande populatie per provincie en
onderwijsnet. Deze steekproef is dus representatief voor de
leerlingen van het onderwijs met volledig leerplan van de
Franse Gemeenschap. De studie omvat de leerlingen van het
vijfde jaar van het basisonderwijs tot en met de leerlingen
van het laatste jaar secundair onderwijs.
Na vergelijking van de kenmerken van de Brusselse
leerlingen die werden ondervraagd in de enquêtes met de
volledige Franstalige Brusselse schoolgaande bevolking,
werd besloten om voor deze Gezondheidsindicatoren de
gegevens van de enquêtes 2002 en 2006 samen te voegen
om tot een meer representatieve steekproef te komen.
Bovendien zijn enkel de jongeren tussen 13 en 18 jaar in
deze analyse over de adolescenten weerhouden.
In deze enquête werd het socio-economische niveau van het
gezin van de jongeren gemeten aan de hand van een score
met vijf variabelen: bezit van een wagen, het aantal keren
dat het gezin het afgelopen jaar op vakantie is gegaan, het
aantal computers in het gezin, de activiteitenstatus van de
ouders en de ervaren materiële welstand.

1.3.10 VRGT/FARES
In België zijn twee organisaties belast met het toezicht op
tuberculose en ademhalingsaandoeningen: de Vlaamse
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding (VRGT) en het Fonds des Affections
Respiratoires (FARES). Een van hun opdrachten is het
verzamelen en analyseren van de gegevens afkomstig uit de
(verplichte) aangifte van tuberculose.
In Brussel werd deze opdracht in 2009 ingevoerd door een
overeenkomst tussen de Stichting tegen de Tuberculose
en de Respiratoire aandoeningen/Fondation contre la
Tuberculose et les Maladies Respiratoires en de VGC/
GGC Deze overeenkomst heeft tot doel bij te dragen
tot het bijhouden van het tuberculoseregister in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle gegevens die de
VRGT en het FARES verzamelen, worden anoniem in dit
Tuberculoseregister ingevoerd.
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Een gestratifieerde steekproef betekent dat de deelnemers aan de steekproef
worden verdeeld volgens een kenmerk van de bestudeerde bevolking.
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1.3.11 Medisch-sociale databank van het Office
de la Naissance et de l’Enfance en Kind
en Gezin
Het ONE en Kind en Gezin houden een databank bij met
“geanonimiseerde” medisch-sociale gegevens betreffende
de preventieve opvolging van de moeder en het kind.
Deze databanken (respectievelijk BDMS en Ikaros) zijn
een bron van gegevens voor onderzoekers, studenten,
gezondheidsactoren en politiek verantwoordelijken.

1.3.12 Eurostat
Vergelijkingen met andere Europese landen zijn meestal
afkomstig van het Bureau voor statistiek van de Europese
Unie, Eurostat. Het levert Europese statistieken waarmee
vergelijkingen tussen landen en regio’s kunnen worden
gemaakt.
Deze statistieken kunnen worden geraadpleegd via de
website europa.eu › documentatie › statistieken.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens van deze
databanken uiteraard niet exhaustief zijn, aangezien niet
alle toekomstige moeders en alle zuigelingen zich laten
opvolgen door het ONE of Kind en Gezin.

2.

Methodologische toelichting

2.1

Variabelen en indicatoren

2.1.1 De variabele «nationaliteit»
Bij analyses van gegevens afkomstig uit de statistische
formulieren voor geboorte en sterfte of uit de nationale
Gezondheidsenquête, wordt rekening gehouden met de
huidige nationaliteit.
Voor de geboorten of sterfgevallen van kinderen jonger
dan één jaar gaat het om de nationaliteit van de moeder
op het ogenblik van de gebeurtenis. Om een analyse per
nationaliteit te kunnen uitvoeren, werden de gegevens
voor een periode van 9 jaar (1998-2006) samengevoegd.
Bij het groeperen van de nationaliteiten van de
moeders werd rekening gehouden met de belangrijkste
nationaliteitsgroepen onder de Brusselse geboorten: Belgen,
landen van de Europese Unie met 15 lidstaten, nieuwe
lidstaten van de Europese Unie met 27 lidstaten, andere
landen uit het Oosten, Marokko, Turkije en Subsaharisch
Afrika.
Om de mortaliteit van de Brusselaars ouder dan één jaar te
kunnen analyseren naargelang hun nationaliteit op het
ogenblik van overlijden, werden de analyses uitgevoerd
over een periode van tien jaar (1998-2007). Hierdoor
beschikken we over voldoende sterfgevallen om te kunnen
vergelijken. Toch kunnen, zelfs in periodes van tien jaar,
enkel de meest vertegenwoordigde nationaliteiten worden
geanalyseerd. Ze werden verdeeld in vijf groepen: Belgen,
onderdanen uit een van de 27 landen van de Europese Unie
(EU27) met uitzondering van België, Marokkanen, Turken
en onderdanen van een land van Subsaharisch Afrika.
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Voor sommige analyses werden de Turken en Marokkanen
samengevoegd om de statistische bewijskracht van deze
analyses te verhogen, maar enkel wanneer ze hetzelfde
profiel vertoonden voor dit gezondheidsprobleem.
Gezien het kleine aantal ouderen in elke bestudeerde
nationaliteitsgroep, beperken de analyses zich tot personen
jonger dan 75 jaar.

2.1.2 De variabele «grote stad»
Wanneer de gegevens het toelaten, wordt het Brussels
Gewest vergeleken met de grote Waalse (Luik en Charleroi)
en Vlaamse steden (Antwerpen, Gent), veeleer dan met
de twee andere gewesten, omdat de stedelijke context de
indicatoren sterk beïnvloedt. De ruimtelijke afbakening
van de grote Belgische steden beperkt zich niet alleen
tot de gemeenten Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi,
maar omvat eveneens de omliggende gemeenten. Deze
ruimtelijke afbakening komt overeen met de agglomeraties
van deze vier stadsgewesten en werd bepaald in een studie
onder leiding van professor Van Hecke van het Instituut
voor Sociale en Economische Geografie van de Katholieke
Universiteit Leuven [4] (2).
In deze classificatie van gemeenten worden de stadsgewesten
bepaald op basis van de gegevens van de Socioeconomische Enquête 2001, vertrekkend van functionele
(huisvesting, handelszaken, pendel,…) en morfologische
(bevolkingsdichtheid, bebouwingsdichtheid,…) criteria.

Zie kaart pag. 37 in het rapport dat via het volgende adres kan worden ingekeken:
http://statbel.fgov.be/nl/modules/digilib/leefmilieu/0848_de_belgische_
stadsgewesten.jsp.
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2.1.3 De gezondheidsindicatoren
Aandelen en proporties
De indicatoren die in dit document zijn gemeten zijn
voornamelijk aandelen en proporties. In tegenstelling
tot bruto aantallen laten deze metingen ten opzichte
van een bepaalde bevolking toe om verschillende
bevolkingsgroepen met elkaar te vergelijken of om een
bevolking in de tijd op te volgen (3).
Een proportie geeft een numerieke verhouding weer van
een deel ten opzichte van een geheel. De teller van de
proportie is dus een deelverzameling van de noemer.
Een aandeel geeft de frequentie weer waarmee een
fenomeen zich voordoet binnen een bevolking gedurende
een bepaalde periode.
Aandelen worden doorgaans uitgedrukt met een noemer
die een veelvoud is van 10, vaak 100 000, om zo cijfers te
bekomen die gemakkelijker kunnen worden vergeleken en
geïnterpreteerd. In de volksgezondheid zijn deze aandelen
fundamentele maten, aangezien ze het risico voor een
bevolkingsgroep om een gebeurtenis te ondergaan in de
loop van een periode weerspiegelen(3).
Enkele vaak gebruikte gezondheidsindicatoren
Prevalentiecijfer: meet het voorkomen van de ziekte bij
een bevolking en is het aantal gevallen van een ziekte bij
een bevolking op een gegeven ogenblik, uitgedrukt in
aandeel van de totale bevolking.
Incidentiecijfer: de incidentie van een ziekte zijn de nieuwe
gevallen van deze ziekte die zich voordoen bij een bepaalde
bevolkingsgrotte en in een bepaalde tijdspanne; het
incidentiecijfer is het aantal gevallen in verhouding tot het
bevolkingsaantal aan het begin van de periode.
Bruto geboortecijfer: dit is de verhouding van het aantal
geboorten van het jaar in kwestie t.o.v. de gemiddelde
bevolkingsgrootte van dat jaar. De waarde wordt uitgedrukt
per 1 000 inwoners. Hoewel frequent gebruikt, is het een
onvolledige indicator van de vruchtbaarheid van een
bevolking omdat de waarde niet alleen afhangt van het
vruchtbaarheidsniveau, maar ook van de leeftijdsstructuur
van de bevolking.
Vruchtbaarheidscijfer: dit is het aantal levendgeboorten bij
vrouwen van een bepaalde leeftijd gedeeld door het totale
aantal vrouwen van dezelfde leeftijd. Doorgaans wordt het
uitgedrukt per 1 000 individuen van hetzelfde geslacht en
dezelfde leeftijd en verwijst het naar een bepaalde periode
uitgedrukt in kalenderjaren, van een of vijf jaar; voor de
noemer wordt het gemiddelde genomen van het totale
aantal vrouwen tijdens de periode (aantal aan het einde van
de periode + aantal aan het begin van de periode, gedeeld
door twee).
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De conjuncturele vruchtbaarheidsindex: de conjuncturele
vruchtbaarheidsindicator wordt verkregen door de som
te maken van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd tussen
15 en 49 jaar gemeten gedurende een bepaald jaar. Deze
indicator meet het gemiddelde aantal kinderen die vrouwen
zouden hebben in de loop van hun leven indien hun
vruchtbaarheidsniveau op elke leeftijd dat van het jaar in
kwestie zou zijn. De vervanging van generaties kan worden
verzekerd indien het aantal kinderen meer dan 2 bedraagt.
Bruto sterftecijfer: dit is de verhouding van het aantal
sterfgevallen voor een bepaalde periode, binnen een
bepaalde bevolking tot de gemiddelde omvang van deze
bevolking in de loop van de periode. Het wordt uitgedrukt
in aantal sterfgevallen per 1 000 inwoners en per jaar.
Als bron voor de teller van deze verhouding wordt in deze
Gezondheidsindicatoren het overlijdensbestand genomen,
aangelegd op basis van de gegevens van de statistische
formulieren voor overlijdens. Voor de noemer wordt gebruik
gemaakt van de bevolkingsomvang verstrekt door de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.
Vroegtijdig sterftecijfer: het vroegtijdig sterftecijfer heeft
betrekking op het overlijden van personen jonger dan 65
jaar maar, gezien de langere levensverwachting, worden
steeds meer de sterfgevallen vóór de leeftijd van 75 jaar
beschouwd als vroegtijdige sterfgevallen. De vroegtijdige
mortaliteit wordt berekend door het aantal sterfgevallen
van mensen jonger dan 65/75 jaar in de loop van de
bestudeerde periode te delen door het aantal personen
jonger dan 65/75 jaar in de bevolkingsgroep in het midden
van de gegeven periode. Het vroegtijdig sterftecijfer wordt
doorgaans uitgedrukt in aantal sterfgevallen per 100 000
inwoners en per jaar.
Oorzaakspecifiek sterftecijfer: dit wordt verkregen door
het aantal sterfgevallen als gevolg van een bepaalde oorzaak
tijdens de bestudeerde periode te delen door het aantal
personen in de bevolking in het midden van de periode.
Het wordt doorgaans uitgedrukt in aantal sterfgevallen per
100 000 inwoners.
Verloren potentiële levensjaren (VPL): de indicator van de
Verloren Potentiële Levensjaren wordt steeds meer gebruikt
om de prioriteiten op het vlak van Volksgezondheid te
bepalen. De VPL staan voor het aantal jaren dat een persoon
die vroegtijdig overlijdt, zijnde voor een bepaalde leeftijd,
niet heeft geleefd.
De keuze voor de leeftijdsgrens is afhankelijk van de
vastgelegde doelstelling (65, 70, 75 of 80 jaar). Steeds vaker
worden sterfgevallen vóór 75 jaar als vroegtijdig beschouwd,
en bij de berekening van de VPL worden alle sterfgevallen
na de weerhouden leeftijdsgrens (75 jaar) uitgesloten. Ook
infantiele sterfgevallen (in het eerste levensjaar) worden bij
de berekening van de VPL uitgesloten omdat ze te wijten
zijn aan specifieke oorzaken en vaak een etiologie hebben
die verschilt van die van sterfgevallen op latere leeftijd (4).
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Afhankelijkheidsindex: de verhouding (of ratio) van
de demografische afhankelijkheid wordt bepaald als de
verhouding tussen de actieve bevolking (bevolking op
arbeidsleeftijd) en de bevolking op inactieve of afhankelijke
leeftijd. De afhankelijkheidsindex meet het aantal personen
van 20 tot 64 jaar per 100 personen van 0 tot 19 jaar en van
65 jaar en ouder.
Verouderingsindex: het aantal 65-plussers per 100
personen jonger dan 20 jaar.
De index van intensiteit van de veroudering: meet het
aantal 80-plussers per 100 personen van 65 jaar en ouder.

2.1.4 De indicatoren voor de sociale status
In deze Gezondheidsindicatoren wordt de sociale status
verschillend gemeten, afhankelijk van de gebruikte
gegevensbronnen.
De mortaliteit vóór de leeftijd van één jaar wordt
weergegeven op basis van de gegevens van de statistische
formulieren voor geboorte en sterfte. De indicator van
de sociale status die wordt gebruikt voor de analyse van
de sociale ongelijkheden op het vlak van foeto-infantiele
sterfte is gebaseerd op het aantal inkomens uit arbeid in
het gezin: 0, 1 of 2 inkomens. Het gaat om een indicator die
werd uitgewerkt op basis van informatie over de huidige
beroepssituatie en informatie over de huishoudenssituatie
van de moeder; als de moeder alleenstaand is, wordt enkel
rekening gehouden met de informatie met betrekking
tot de moeder. In de categorie 0 inkomens komen dus de
nieuwgeborenen terecht van wie geen van beide ouders een
beroepsactiviteit heeft of van wie de moeder alleenstaand is
en geen inkomen heeft.
Wat de mortaliteit na de leeftijd van één jaar betreft,
beschikken we niet over betrouwbare gegevens om de
individuele sociale status te meten. Daarom gebruiken
we de gemiddelde socio-economische status van
de verblijfsgemeente als indicator van de socioeconomische status van de personen. De gemeenten
werden ondergebracht in drie categorieën op basis van een
clusteranalyse (zie 2.3.5).
De nationale Gezondheidsenquête levert verschillende
variabelen met betrekking tot de sociale status: het
inkomen van het gezin, de beroepsstatus, het hoogste
opleidingsniveau in het gezin of het individuele
opleidingsniveau. Deze laatste variabele werd gekozen
voor de analyses van de gezondheidsproblemen en het
gezondheidsgedrag in dit rapport. Met het individuele
opleidingsniveau kan de sociale status worden benaderd,
omdat het een belangrijke invloed heeft op de positie op de
arbeidsmarkt en de levensomstandigheden van de kinderen
in het gezin weerspiegelt.
Het opleidingsniveau verschilt ook naargelang de
leeftijd: de jonge generaties hebben gemiddeld een
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hoger opleidingsniveau. Daarbij is de leeftijd zelf ook een
belangrijke determinant voor de gezondheid. Om de impact
van de sociale status op de gezondheid aan te tonen, moet
dus een correctie voor de leeftijd worden doorgevoerd, dit
wil zeggen dat de opleidingsniveaus «bij gelijke leeftijd»
moeten worden vergeleken. Deze correctie is doorgevoerd
door middel van logistische regressie (zie verder), en de
resultaten van deze correctie worden gepresenteerd naast
de brute gegevens.
De sociale status van de jongeren wordt gemeten op basis
van de HBSC-enquête. Het socio-economische niveau van
het gezin van de jongeren werd gemeten aan de hand
van een score op vijf variabelen: bezit men een wagen,
het aantal keren dat het gezin het afgelopen jaar op
vakantie is gegaan, het aantal computers in het gezin, de
activiteitenstatus van de ouders en de ervaren materiële
welstand. De ondervraagde populatie werd onderverdeeld
in drie groepen (tertielen) met een stijgend socioeconomisch niveau.

2.2

Andere nuttige definities

Leefloon: het leefloon is een minimuminkomen, uitgekeerd
door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW) aan mensen die niet over toereikende
bestaansmiddelen beschikken en er ook geen aanspraak
kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen
inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven.
Armoederisicogrens: de inkomensgrens die vastgelegd is
op 60 % van het mediaan beschikbaar individueel inkomen.
Het individueel inkomen wordt berekend op basis van het
beschikbaar inkomen van het huishouden, waarbij rekening
wordt gehouden met het aantal volwassenen en kinderen in
het gezin. Een tweede volwassene in een gezin telt voor 0,5
en een kind voor 0,3.
Statistische buurten: een statistische buurt is de kleinste
administratieve eenheid waarvoor er socio-economische en
administratieve gegevens beschikbaar zijn. Elke gemeente
kan worden onderverdeeld in meerdere statistische
buurten. De gegevens per statistische buurt laten toe de
intragemeentelijke verschillen zo goed mogelijk te vatten.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verdeeld in 724
statistische buurten. In 2002 telde een buurt gemiddeld
1 350 inwoners. Het is bovendien mogelijk om op te zoeken
tot welke statistische buurt een adres behoort via de
website van geoloc (http://geowebgis.irisnet.be/webgis/).
De code en de naam van de statistische buurt worden dan
weergegeven in de resultaten.
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2.3

Enkele statistische concepten en
methodes

2.3.1 Standaardisering
Naargelang de situatie worden twee soorten cijfers gebruikt:
brutocijfers en gecorrigeerde of gestandaardiseerde cijfers.
De brutocijfers meten rechtstreeks de gebeurtenissen
die in de loop van een periode werden waargenomen ten
opzichte van de risicobevolking tijdens dezelfde periode.
Op die manier zijn ze een weerspiegeling van de situatie die
deze populatie werkelijk beleeft.
Standaardisering is een methode voor het corrigeren
van cijfergegevens om vergelijkingen tussen populaties
met sterk verschillende kenmerken (de leeftijdspiramide,
de verdeling per geslacht, enz.) mogelijk te maken. Vaak
wordt gestandaardiseerd voor leeftijd, een belangrijke
gezondheidsbepalende factor, maar de cijfers kunnen ook
worden gestandaardiseerd volgens andere kenmerken, zoals
het geslacht, de nationaliteit, enz. De toelichting die volgt, is
gebaseerd op het voorbeeld van een standaardisering van
het sterftecijfer voor leeftijd.
Het is normaal dat we meer sterfgevallen waarnemen
binnen een populatie met een oudere leeftijdsstructuur. Het
is dan ook moeilijk te bepalen of een sterftecijfer dat hoger
is dan dat in een vergelijkingspopulatie toe te schrijven is
aan de verdeling van de leeftijden of aan andere factoren
die de mortaliteit beïnvloeden: er wordt gezegd dat de
leeftijd een verstorende variabele is. Om de invloed van
deze andere factoren te kunnen bestuderen, moeten de
effecten van de leeftijd worden weggewerkt (5).
De meeste standaardiseringsmethoden gebruiken een
gewogen gemiddelde van de cijfers die worden verkregen
in de verschillende leeftijdscategorieën. Er bestaan twee
soorten standaardisering, directe en indirecte (5).
Bij directe standaardisering berekent men de
gestandaardiseerde cijfers door de leeftijdsspecifieke
cijfers van de onderzoekspopulatie toe te passen op de
populatie per leeftijdscategorie van een referentiepopulatie
(de zogenoemde “standaardpopulatie”). Men verkrijgt het
aantal sterfgevallen dat men in de onderzoekspopulatie
kon voorzien of “verwachten” indien ze dezelfde
leeftijdsstructuur als de referentiepopulatie had gehad. Het
gestandaardiseerde cijfer bekomt men vervolgens door
het totale aantal verwachte sterfgevallen te delen door
de standaardpopulatie. Deze kan het geheel van de twee
vergeleken populaties of een externe populatie zijn (bij
internationale vergelijkingen vaak de europese bevolking)
(5; 6).
Bij indirecte standaardisering berekent men eerst het
aantal “verwachte” sterfgevallen door de mortaliteitscijfers
per leeftijdsklasse van een referentiepopulatie toe te
passen op het aantal personen van elke leeftijdsklasse van
de onderzoekspopulatie. Vervolgens wordt de verhouding
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berekend tussen de werkelijk waargenomen sterfgevallen
en dit aantal «verwachte» sterfgevallen: zo verkrijgen we
een “gestandaardiseerde mortaliteitsverhouding (of –ratio)”
(GMV of SMR).
Als de GMV van een onderzoekspopulatie hoger is dan 1,
betekent dit dat het sterftecijfer in de onderzoekspopulatie
hoger ligt dan in de referentiepopulatie, rekening houdend
met de leeftijd (5; 6). De GMV van de referentiepopulatie is 1.

2.3.2 De statistische nauwkeurigheid van een
meting
Wanneer een cijfergegeven of een andere parameter van
een populatie wordt verkregen op basis van een toevallige
steekproef, dan kan de verkregen waarde toevallige
afwijkingen vertonen ten opzichte van de reële waarde
van de onderzochte parameter. Een meting is nauwkeurig
wanneer ze slechts in geringe mate beïnvloed is door
toevallige afwijkingen. De precisie van een epidemiologische
meting hangt af van het aantal onderzochte gevallen en de
omvang van de onderzoekspopulatie.
Het 95 % betrouwbaarheidsinterval is een interval rond de
verkregen waarde waarbij de statistische kans dat de reële
waarde zich binnen dit interval situeert 95 % bedraagt. Een
gebrek aan statistische precisie vertaalt zich in zeer brede
betrouwbaarheidsintervallen.

2.3.3 Statistisch significante verschillen
Een verschil tussen 2 steekproefresultaten is statistisch
significant wanneer de gemeten waarden niet in elkaars
betrouwbaarheidsinterval liggen. Deze significantie wordt
doorgaans uitgedrukt bij middel van een “p-waarde”. Deze
neemt een waarde aan tussen 0 en 1 en geeft de kans
weer dat de 2 in de steekproeven gemeten waarden in de
vergeleken populaties aan elkaar gelijk zijn. Om te besluiten
of een verschil statistisch significant is wordt gewoonlijk
nagegaan of deze p-waarde lager is dan een bepaalde
limietwaarde (0,05; 0,01; 0,001). Over het algemeen worden
in deze “Gezondheidsindicatoren” verschillen alleen als
dusdanig vermeld wanneer ze ook significant zijn (p<0,05).

2.3.4 Associatiemaat en logistische regressie
In de epidemiologie verstaat men onder een associatiemaat
de verhouding van twee frequentiematen. De associatiemaat
kwantificeert de intensiteit van de samenhang van twee
factoren.
Het relatief risico (RR) en de Odds Ratio (OR) zijn twee
associatiematen.
Het relatief risico is een verhouding van twee risico’s; het
meet het verschil tussen twee groepen van het risico dat
een gebeurtenis zich voordoet. Een relatief risico (RR) van
1 betekent dan dat het risico in beide groepen hetzelfde is.
Bij een RR van 2 is het risico in de bestudeerde groep 2 keer
groter dan in de referentiegroep.
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De Odds Ratio (OR) is erg gelijkaardig aan het Relatief Risico
(RR) en wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd. Bij de
berekening van een OR zijn geen cijfers nodig aangaande
de grootte van de onderliggende populaties waardoor deze
ook kan worden gebruikt om de risico’s in verschillende
groepen te vergelijken op basis van een steekproef.
De logistische regressie is een methode voor het
berekenen van de “gecorrigeerde” OR’s (7).
Aan de hand van een meervoudige logistische regressie
is het mogelijk om de respectievelijke effecten van
verschillende verklarende of voorspellende factoren op een
bepaalde gebeurtenis uit te zuiveren. Zo kan bijvoorbeeld
worden onderzocht welk het bijkomende effect van de
nationaliteit is op een bepaalde aandoening wanneer men
ook het effect van de leeftijd in rekening brengt.

2.3.5 Clusteranalyse
Een classificatieanalyse of clusteranalyse is een statistische
methode om meerdere observaties in groepen op te
delen waarbij de gelijkenissen binnen de groep en de
verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk zijn. In deze
Gezondheidsindicatoren werd deze methode gebruikt om
de 19 gemeenten van het Brussels Gewest op te delen naar
socio-economische status. Op basis van meerdere variabelen
werden de gemeenten in drie groepen opgedeeld (zie Deel
I, Hoofdstuk 2).
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