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Samenvatting

Een  nieuw  rapport  over  de  gezondheidsindicatoren  in  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
In  2001 publiceerde het  Observatorium voor  Gezondheid  en  Welzijn  van  Brussel  een eerste 
rapport over « De gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».  Met deze 
eerste publicatie trachtten we alle beschikbare informatie over de gezondheidstoestand van de 
Brusselaars te verzamelen.

Drie  jaar  later  leek  het  ons  noodzakelijk  deze  informatie  te  actualiseren  en  voor  een  aantal 
gezondheidsaspecten in Brussel verder uit te diepen, vertrekkend van de veelvuldige verzamelde 
gegevens en analyses gedurende de laatste jaren.

Doel van deze gezondheidsindicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een algemeen 
overzicht te geven van de gezondheid van de Brusselaars met aandacht voor de demografische, 
sociale, multiculturele context en de milieufactoren van ons Gewest.

Dit  werkinstrument  richt  zich  tot  al  wie  betrokken  is  bij  de  organisatie  van  de 
gezondheidsdiensten  en  de  gezondheidspromotie  in  het  Brussels  Gewest,  namelijk 
beleidsverantwoordelijken, gezondheidswerkers en actoren in de verschillende domeinen van de 
volksgezondheid.

Algemene context
 De demografische context heeft een sterke invloed op de gezondheidsbehoeften van de 

Brusselse bevolking. 
Het  Brussels  Gewest  is  een  gewest  met  een  groeiend  aantal  inwoners  en  met  het  hoogste 
geboortecijfer  van  het  land  (14,7  ‰).  De  behoeften  aangaande  de  gezondheids-  en 
welzijnsvoorzieningen bij de geboorte en van het jonge kind zijn dus bijzonder belangrijk.

Het  Brussels  Gewest  is  een  jong  gewest  met  een  vertraging  van  de  veroudering,  wat  een 
weerspiegeling is van zijn sociale en multiculturele structuur.

Het aandeel personen ouder dan 65 jaar daalt (16% van de bevolking in 2003), maar het aandeel 
personen van 80 jaar en ouder binnen de leeftijdsgroep van de 65 plussers ligt dicht bij de 30%. 
Dit  impliceert  de  behoefte  aan  specifieke  en  aangepaste  verzorging,  hulpaanbod  en 
gezondheidszorg.

Het is een multicultureel gewest: 26% van de bevolking heeft niet de Belgische nationaliteit.  Dit 
percentage ligt veel hoger dan in de andere gewesten en grote steden van België.  De helft van de 
niet-Belgische Brusselaars is afkomstig uit de Europese Unie. 

 De  sociaal-economische  context  is  een  belangrijke  determinant  van  de 
gezondheidstoestand van de bevolking. 
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Brussel  kenmerkt  zich  door  belangrijke  sociale  verschillen.   In  de  rijkste  gemeente  is  het 
gemiddeld jaarlijks inkomen per inwoner het dubbele van de armste gemeente. 

 De specifieke stedelijke karakteristieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
eveneens een aantal gevolgen voor de gezondheidstoestand van de inwoners. 

Zoals in andere grote steden kent Brussel veel alleenstaanden: 25% van de Brusselaars woonden 
alleen.

Specifieke  gezondheidsproblemen,  kenmerkend  voor  grote  steden,  zoals  tuberculose  en  aids 
komen meer voor in Brussel dan in de andere 2 gewesten.

Als  een  grootstad  met  een  internationale  bestemming,  kent  Brussel  ook  een  betrekkelijk 
belangrijk aantal  personen die niet  opgenomen zijn in de statistieken.  Volgens een schatting, 
gebaseerd op verschillende bronnen, heeft  het aantal  inwoners in het Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest in 2001 het miljoen terug overschreden.  Ongeveer 7% van de bevolking worden niet 
opgenomen in de officiële gegevens. Het betreft hier kandidaat-vluchtelingen ingeschreven in het 
wachtregister,  personen  zonder  wettig  verblijf,  studenten  en  diplomatiek  personeel.  Deze 
personen zijn niet opgenomen in de statistieken om de gezondheidsbehoeften te evalueren.  Toch 
hebben zij  eveneens gezondheidsbehoeften en een niet  onbelangrijk  deel  van deze bevolking 
kampt met moeilijkheden op het vlak van de toegang tot de gezondheidszorg.

Het belangrijk aanbod aan gezondheidsinstellingen verklaart eveneens de flux van niet-Brusselse 
patiënten  in  de  gezondheidsdiensten  van  Brussel:  20%  van  de  overlijdens  en  30%  van  de 
geboorten die plaatsvinden in Brussel betreffen personen die niet in Brussel wonen.

Mortaliteit

 De levensverwachting bij de geboorte neemt toe, zoals in de rest van het land 

In 2001 bedroeg de levensverwachting 75,3 jaar voor mannen (74,6 in 1998) en 81,4 jaar voor 
vrouwen (81,1 in 1998). De levensverwachting bij de geboorte van Brusselaars ligt heel dicht bij 
de  levensverwachting  voor  het  hele  land  en  bevindt  zich  tussen  deze  van  de  inwoners  van 
Vlaanderen en Wallonië.

 56 % van de overlijdens vinden plaats in een ziekenhuis 
Zoals reeds werd vastgesteld in 2001 in het vorige rapport, blijft Brussel het gewest waar de 
overlijdens  het  minst  thuis  plaatsvinden  (19%  van  de  overlijdens).  Een  gecoördineerde 
uitbreiding van toegankelijke thuiszorg en begeleidingsdiensten blijft actueel.

 De belangrijkste doodsoorzaken variëren volgens leeftijd en geslacht 
Zoals in de meerderheid van de geïndustrialiseerde landen, zijn de belangrijkste doodsoorzaken 
in  volgorde  van  belangrijkheid  de  cardiovasculaire  aandoeningen,  kanker  en  respiratoire 
aandoeningen.

De vroegtijdige overlijdens (voor 65 jaar) vertegenwoordigen gemiddeld 1783 overlijdens per 
jaar.   De analyse  van  de  voornaamste  vroegtijdige  doodsoorzaken toont  het  belang van  een 
preventief gezondheidsbeleid.  Inderdaad, een belangrijk percentage van deze overlijdens zijn 
gelinkt aan levensgewoonten, problemen van afhankelijkheid zoals tabaksgebruik of alcoholisme, 
psychosociale problemen of nog veiligheid in de privé-sfeer of in het verkeer.
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Longkanker blijft de voornaamste vroegtijdige doodsoorzaak bij mannen, vervolgens in volgorde 
van belangrijkheid de ischemische hartziekten,  alcoholcirrose,  zelfmoord en ongevallen in de 
privé-sfeer. 

Bij vrouwen blijft borstkanker de eerste oorzaak (20% van de vroegtijdige overlijdens) gevolgd 
door longkanker, zelfmoord en ischemische hartziekten en alcoholcirrose.

Bij kinderen van 1 tot 19 jaar, registreerden we tussen 1998 en 2002 gemiddeld 51 overlijdens 
per jaar. 46% van de overlijdens bij deze leeftijdsgroep houden verband met externe oorzaken 
(ongevallen in  de privé-sfeer  of  in  het verkeer,  zelfmoord,  moord),  39% betreffen kanker of 
nieuwvormingen, 19% betreffen infecties.

 Niet-Belgische Brusselaars hebben minder risico om vroegtijdig te overlijden
Zoals wordt waargenomen in België en in andere landen, observeren we lagere sterftecijfers bij 
Brusselaars van niet-Belgische nationaliteit (50 tot 70% van de mortaliteit bij Belgen tussen 20 
en  70  jaar).   Deze  paradoxale  situatie,  gezien  een  belangrijk  percentage  van  migranten  in 
ongunstige sociaal-economische omstandigheden leeft, betreft enkel de volwassenen.

Deze verschillen in sterfte variëren naargelang de doodsoorzaak en worden grotendeels verklaard 
door  gunstiger  levensgewoonten  (minder  alcoholgebruik,  minder  vroegtijdig  tabaksgebruik, 
“mediterrane” voeding) en voor vrouwen, een geringer risico op borstkanker voor vrouwen ouder 
dan 50 jaar (vroege eerste zwangerschappen, meer zwangerschappen, frequentere borstvoeding).

Het  is  belangrijk  te  evalueren  op  welke  wijze  deze  gunstige  levensstijlfactoren  al  of  niet 
behouden blijven voor de volgende generaties.  

Gezondheidsproblemen
 26% van de Brusselaars meent dat zijn gezondheidstoestand niet bevredigend is, en dit 

percentage verschilt significant tussen de achtergestelde en de meer gegoede buurten.

 Er blijft een gebrek aan betrouwbare gegevens over de frequentie van aandoeningen, net 
zoals reeds het geval was tijdens de redactie van de gezondheidsindicatoren 2001. Zo bestaat 
er  bijvoorbeeld  nog  steeds  geen  nationaal  kankerregister  in  België,  geen  betrouwbare 
gegevens  omtrent  diabetes  type  2  of  omtrent  ongevallen  in  de  privé-sfeer.  De  beperkte 
cijfergegevens zijn afkomstig van enquêtes en plaatselijke bevragingen.

 Cardiovasculaire aandoeningen
Hart- en vaatziekten kostten tijdens de periode 1998-2002 jaarlijks gemiddeld 3600 Brusselaars 
het leven, vooral door ischemische hartziekten en cerebrovasculaire aandoeningen. De aan deze 
aandoeningen  te  wijten  mortaliteit  daalt  echter  de  laatste  jaren,  net  als  in  de  rest  van  de 
geïndustrialiseerde landen wegens een vermindering van de klassieke risicofactoren (tabak, hoge 
bloeddruk,  voedingsgewoonten,…)  en  dankzij  een  betere  registratie.  In  2002  werden  bij  de 
Brusselaars 1106 ziekenhuisverblijven voor acute hartinfarcten geregistreerd.

 Kanker
De meest voorkomende kankers zijn, voor mannen, prostaatkanker, long- en larynxkanker en 
colorectale  kanker.  Voor  vrouwen  gaat  het  om  borstkanker,  colorectale  kanker,  long-  en 
larynxkanker.
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Tijdens de periode 1998-2002 is longkanker de meest dodelijke kanker: gemiddeld 555 mensen 
per jaar overleden aan deze ziekte. Het sterftecijfer bij mannen ligt 4 keer hoger dan bij vrouwen.

Bij  vrouwen  is  borstkanker  de  dodelijkste  kanker:  jaarlijks  overlijden  273  Brusselaars  aan 
borstkanker.

Er bestaat een effectief opsporingsprogramma voor borstkanker voor vrouwen tussen 50 en 69 
jaar. In het Brussels Gewest is dit programma in juni 2002 van start gegaan. Tussen januari 2003 
en april 2004 hebben 4367 vrouwen een opsporing door mammografie (mammotest) in het kader 
van dit programma ondergaan in één van de 32 erkende mammografische eenheden.

 Infectieziekten
Dankzij een verbetering van de hygiëne en de vooruitgang in de geneeskunde is het gewicht van 
de  infectieziekten  in  de  sterfte  de  afgelopen   decennia  afgenomen.  Vandaag  de  dag 
vertegenwoordigen  infectieziekten  7,1%  van  de  overlijdens,  of  jaarlijks  gemiddeld  707 
overlijdens tussen 1998 en 2002. Deze overlijdens betreffen hoofdzakelijk bejaarden, 88% betreft 
mensen boven de 65 jaar.

Aids blijft een actueel probleem. Sinds 1984 werden 3646 nieuwe besmettingen met het virus 
(HIV) aangegeven in het Brussels Gewest. Het incidentiecijfer ligt hoger in het Brussels Gewest 
dan in de andere gewesten. 

Tussen 1998 en 2002 zijn 118 Brusselaars (waarvan 82 mannen) aan Aids overleden, 80% onder 
hen waren tussen 30 en 54 jaar oud. Het is één van de zeldzame gezondheidsproblemen waarvoor 
de sterftecijfers hoger liggen bij de niet-Belgische bevolking.

Er wordt tevens een stijging vastgesteld van het aantal geïnfecteerde personen die moeten worden 
opgevolgd en een behandeling behoeven. Deze stijging heeft enerzijds te maken met een lichte 
stijging van het aantal nieuwe gevallen en anderzijds met de verhoging van de levensverwachting 
van de geïnfecteerde personen dankzij de antiretrovirale behandelingen. 

Wat preventie betreft wordt vastgesteld dat de kennis onder de jongeren verslechterd is, en dit 
zowel in het algemeen secundair als in het beroeps- en technisch onderwijs.

Het aantal andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s), zoals syfilis, gonorrhoea of 
Chlamydia Trachomatis-infecties is tevens aan het stijgen in het Brussels Gewest. Dit fenomeen 
is zorgwekkend omdat de SOA’s de tendensen in het seksueel risicogedrag en het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen weerspiegelen.

Na een constante daling sinds de jaren ‘80, is de tuberculose-incidentie in het Brussels Gewest 
gestabiliseerd sinds 1986 en zelfs lichtjes gestegen sinds 2000 tot 2002. In 2003 blijft ze 3,8 tot 
4,7 keer hoger dan in Wallonië of in Vlaanderen. De redenen zijn meervoudig: het stedelijke 
karakter van het gewest, de aanwezigheid van een grote bevolkingsgroep die in sociaal precaire 
omstandigheden leeft en de sterke concentratie bevolkingsgroepen afkomstig uit landen met een 
hoge tuberculose-prevalentie.

De evolutie  van  meningokokkeninfecties verschilt  ietwat  tussen  het  Brussels  Gewest  en  de 
andere gewesten in dit land. Na een piek in 2000, daalde het aantal infecties vanaf 2001. Het 
aantal aangegeven gevallen in 2003 (32 gevallen) daarentegen ligt hoger dan de 25 aangegeven 
gevallen in 2001. Het aantal infecties door serogroep C, waartegen sinds 2001 een vaccinatie 
wordt voorgesteld, is aan het dalen.
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Geestelijke gezondheid
Volgens  de  gezondheidsenquête  gehouden  in  2001  heeft  1/3  van  de  Brusselse  bevolking 
psychologische  problemen,  16%  heeft  af  te  rekenen  met  ernstige  geestelijke 
gezondheidsproblemen. Vrouwen vertonen meer problemen dan mannen. 15 % van de Brusselse 
bevolking  van  15  jaar  en  ouder  heeft  tijdens  de  periode  twee  weken  voor  de  enquête  een 
psychotroop geneesmiddel ingenomen. 

Een enquête gehouden onder de Brusselse schoolgaande jeugd tussen 10 en 18 jaar toont aan dat 
10% van de adolescenten verklaart  tijdens de voorbije maand psychotrope geneesmiddelen te 
hebben ingenomen (tegenover 6% in 1994).

De belangrijkste aan de geestelijke gezondheid te wijten doodsoorzaken zijn de verschillende 
vormen van dementie (in 13% van de overlijdens boven de 90 jaar wordt dementie vermeld als 
initiële  of  geassocieerde  oorzaak),  het  misbruik  van  psychoactieve  stoffen  (gemiddeld  46 
overlijdens per jaar) en de zelfmoorden.

Gedurende de laatste jaren telt men in het Brussels Gewest gemiddeld 185 zelfmoorden per jaar. 
Dit aantal vertoont een dalende trend sinds 1998 (202 zelfmoorden in 1998, 163 in 2002). De 
zelfmoordcijfers nemen toe met de leeftijd en liggen hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Ongevallen 
In het Brussels Gewest liggen de sterftecijfers voor ongevallen in de privé-sfeer hoger dan die 
voor verkeersongevalllen. In de periode van 1998 tot 2002 telde men gemiddeld 306 overlijdens 
per jaar ten gevolge van een ongeval in de privé-sfeer en 86 overlijdens ten gevolge van een 
verkeersongeval.

Ongevallen in de privé-sfeer treffen vooral de jongsten en de oudsten (kinderen tussen 1 en 4 
jaar en 80 plussers).

De meest voorkomende oorzaken zijn valongevallen en blootstelling aan rook, vuur en vlammen. 
Jaarlijks sterven 5 à 6 mensen ten gevolge van een CO-intoxicatie.

Voor de  verkeersongevallen wordt een daling van het aantal letselongevallen geconstateerd in 
het Brussels Gewest ( -17,6% tussen 2000 en 2001), deze daling is sterker dan in Vlaanderen

 (-2,9%) en Wallonië (-1,5%). 

Tussen  1990  en  2002  wordt  een  daling  van  de  sterftecijfers  door  verkeersongevallen 
geconstateerd.

Het aantal  arbeidsongevallen in het Brussels Gewest vermindert, toch komen er nog meer dan 
20 000 voor per jaar waarvan 7 dodelijke en 1545 met blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
in 2002. 

Bij de geboorte
Het aantal geboorten in het Brussels Gewest stijgt: men telde 13 345 geboorten in 1998 en 14 907 
in 2002. 

Bijna de helft van de Brusselse pasgeborenen heeft een moeder met buitenlandse nationaliteit, er 
zijn 169 nationaliteiten vertegenwoordigd.
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Een kwart van de Brusselse kinderen wordt geboren in een gezin waarvan geen van beide ouders 
over een inkomen uit arbeid beschikt en 15% heeft een alleenstaande moeder.

Het Brussels Gewest telt in vergelijking met andere Europese landen minder moeders jonger dan 
20 jaar (3,3%) en meer moeders van 35 jaar en ouder (17,4%). De moeders zijn vandaag ouder 
dan 20 jaar geleden (6,9% van de moeders van 35 jaar en ouder in 1980). Baby’s van jongere en 
oudere moeders vertonen ontegensprekelijk meer risico’s op prematuriteit en perinatale sterfte. 
De risico’s verbonden met de leeftijd van de moeder zijn veel groter eens de moeder de 
leeftijd van 40 heeft bereikt (3,2% van de moeders is 40 jaar of ouder). Met name de baby’s van 
de moeders van 40 jaar en ouder lopen tweemaal meer risico dan deze van jongere moeders om 
gedurende de perinatale periode te overlijden.

Er wordt de laatste jaren een aanzienlijke stijging van het aantal keizersneden vastgesteld 
in het Brussels Gewest: we merken een stijging van het aantal geboorten van 13% in 1998 tot 
17%  in  2002.  Dit  aantal  blijft  echter  lager  dan  in  talrijke  andere  Europese  landen  en  is 
vergelijkbaar met het geregistreerde aantal in Vlaanderen. Het percentage ingeleide bevallingen 
behoort tot de hoogste van Europa (27% en 2002).

Sinds de jaren ’80 merken we een zeer sterke stijging van het percentage meerlinggeboorten. 
Het aantal tweelingen is bijna verdubbeld gedurende 22 jaar. Tussen 1998 en 2002 zijn 3,5% van 
de  baby’s  geboren  bij  een  meerlinggeboorte.  De  stijging  van  het  aantal 
meerlingzwangerschappen is een belangrijk teken van de medisch ondersteunde voorplanting

Prematuriteit (<37 weken) komt meer en meer voor bij pasgeborenen: 7,1% in 1998-2002 
in vergelijking met 5,6% in 1980-1984, een stijging van 27% tussen de twee periodes. Deze 
stijging betreft dus ook de ernstige prematuriteit (<32 weken). Het aantal premature geboorten 
lijkt zich te stabiliseren tussen 1998 en 2002. De ernstige prematuriteit vertegenwoordigt 1,1% 
van de  geboorten  tussen  1998 en  2002.  De globale  prevalentie  van  prematuriteit  ligt  in  het 
Europese  gemiddelde,  de  ernstige  prematuriteit  daarentegen  zit  bij  de  hoogste  Europese 
prevalenties.

Over een periode van 22 jaar stelt men een ononderbroken tendens tot vermindering van de 
foeto-infantiele mortaliteit vast (gedurende het einde van de zwangerschap en tot aan de leeftijd 
van één jaar). In de periode 1998-2002 trof deze 10 baby’s op 1000 geboorten.

70% van de foeto-infantiele mortaliteit komt voor gedurende de perinatale periode (gedurende 
het einde van de zwangerschap en de eerste levensweek).

De perinatale mortaliteit in het Brussels Gewest ligt in het Europese gemiddelde (7,1 op 1000 
geboorten in 1998-2002). Deze treft daarentegen de kinderen uit verschillende sociale milieus en 
van  verschillende  nationaliteit  op  heel  uiteenlopende  wijze.  In  tegenstelling  tot  wat  voor 
volwassenen wordt geconstateerd, lopen Turkse, Marokkaanse en kinderen uit Subsahara Afrika 
een veel groter risico om te sterven in de perinatale periode dan Belgische babies (60% tot 75% 
meer).

Aangeboren misvormingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak tijdens de perinatale periode.

Het cijfer van de infantiele mortaliteit ligt eerder hoog in vergelijking me de andere Europese 
landen  (5,1  op  1000  geboorten  in  1998-2002).  De  verschillen  tussen  de  nationaliteiten  zijn 
minder uitgesproken dan voor de perinatale mortaliteit, de sociale verschillen daarentegen zijn 
tevens aanzienlijk.
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Tussen 1998 en 2002 zijn 41 kinderen overleden aan wiegendood. Wiegendood blijft de eerste 
doodsoorzaak tussen één maand en het eerste levensjaar, alhoewel deze oorzaak sterk verminderd 
is sinds de jaren ’80, dankzij de preventiecampagnes.

Er  wordt  een  gunstige  evolutie  waargenomen  m.b.t.  het  tabagisme  van de  moeders  in  het 
Brussels Gewest (stijgend percentage niet-rokende moeders en een daling van 50% van het aantal 
“stevige rooksters”).

Het percentage zuigelingen dat borstvoeding krijgt blijft hoog in het Brussels Gewest, 88% van 
de zuigelingen krijgt uitsluitend borstvoeding bij het verlaten van de kraamkliniek.

Er bestaan geen recente gegevens omtrent de vaccinatiegraad van jonge kinderen in Brussel.

Gezondheid en levensstijl 
Het  stedelijk  en  multicultureel  karakter  van  het  Gewest  weerspiegelt  zich  in  de 
voedingsgewoonten.  

We stellen vast dat Brusselaars meer melkproducten en vis consumeren dan de inwoners van de 
andere 2 gewesten, en ze slaan ook meer een maaltijd over, in het bijzonder het ontbijt (22% van 
de Brusselaars).

In deze context blijkt dat betreffende de verschillen in mortaltiteit tussen Belgen en migranten, en 
voor  de  gezondheidsproblemen die  onder  meer  verband houden met  voedingsgewoonten,  het 
Brussels Gewest heel wat te winnen heeft door zijn multiculturaliteit evenals door het uitwisselen 
van gunstige voedingsgewoonten voor de gezondheid eigen aan elke cultuur.

Voedingsgewoonten bij adolescenten worden sterk beïnvloed door het aanbod en de wens tot 
conformiteit bij een sociale groep.  Dit verklaart dat een belangrijk percentage van adolescenten 
dagelijks friet (9%), of gesuikerde dranken (43%) consumeert.

Brusselaars doen minder aan lichaamsbeweging dan de inwoners van de andere gewesten van 
het land. 

Vrouwen in het algemeen en adolescenten van het technisch en beroepsonderwijs hebben minder 
lichaamsbeweging als vrijetijdsbesteding dan de andere categorieën van de bevolking.

De voedingsgewoonten  en  het  gebrek  aan  lichaamsbeweging  vormen  net  als  in  de  andere 
geïndustrialiseerde landen de verklaring voor het probleem van obesitas in het Brussels Gewest. 
42,5% van de personen jonger dan 18 en 16% van de adolescenten in het Brussels Gewest hebben 
te kampen met overgewicht. 12% van de volwassenen en 5% van de adolescenten lijden aan 
obesitas. Deze cijfers komen overeen met deze voor de rest van het land.

Tabak maakt gemiddeld 1508 dodelijke slachtoffers per jaar in het Brussels Gewest. 28% van 
de overlijdens van de mannen en 7% van de overlijdens van de vrouwen houden verband met 
tabagisme.  Tussen  1996  en  2002  is  het  aantal  tabaksgerelateerde  overlijdens  bij  mannen 
verminderd, maar gestegen bij vrouwen.

Het percentage rokers (29%) loopt gelijk in de drie gewesten van het land. Er wordt een lichte 
daling tussen 1997 en 2001 in het Brussels Gewest waargenomen.

Deze eerder gunstige evolutie in het Brussels Gewest mag ons niet doen vergeten dat de sociale 
ongelijkheden daarentegen dreigen toe te nemen.
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Bij de adolescenten ligt het percentage rokers lager dan in de andere gewesten van het land (11% 
van de 10-18 jarigen roken tenminste één keer per week). Niet-Belgische adolescenten roken 
minder dan Belgische.

Alcoholgebruik heeft  een  rechtstreekse  invloed  op  de  sterfte  (alcoholcirrose,  acute 
alcoholintoxicatie..),  maar  alcohol  heeft  in  combinatie  met  tabak  tevens  een  onrechtstreekse 
invloed en is een verzwarende factor bij veel pathologieën.

Ruim gesteld veroorzaakt alcohol 7,3% van de vroegtijdige overlijdens (voor 65 jaar). 12% van 
de overlijdens van Brusselse mannen tussen 45 en  55 jaar zijn alcoholgerelateerd.

In vergelijking met de andere gewesten wordt het Brussels Gewest gekenmerkt door een hoger 
aantal geheelonthouders en een hoger aantal mensen dat dagelijks alcohol drinkt.

7% van de Brusselaars zijn aan alcohol verslaafd.  Dit  percentage is  vergelijkbaar met dat  in 
Wallonië, maar ligt hoger dan dat in Vlaanderen. 

Het aantal adolescenten dat tenminste één keer per week alcohol drinkt, ligt lager in Brussel dan 
in de andere Gewesten.

In het Brussels Gewest zijn er tussen 1998 en 2002 gemiddeld 17 overlijdens per jaar te wijten 
aan het gebruik van illegale drugs, hoofdzakelijk onder jonge mannen (20-44 jaar).

Bij de illegale drugs wordt cannabis het vaakst gebruikt.

Het experimenteren met cannabis is significant toegenomen tussen 1994 en 2002, vooral onder de 
meisjes.

In 2002 het ¼ van de jongeren tussen 13 en 18 jaar reeds met cannabis geëxperimenteerd.

Gezondheid en milieu
De habitat is één van de belangrijkste determinanten van de gezondheid van bevolkingen. 
De  habitat  werkt  in  via  de  woning  maar  ook  via  de  levenskwaliteit  in  de  directe 
woonomgeving.
Het  percentage  personen  dat  hun  gezondheid  als  slecht  ervaart  ligt  aanzienlijk  hoger  in  de 
achtergestelde buurten.

De  grootte van de woning is belangrijk voor het welzijn.  Paradoxaal genoeg beschikken de 
gemeenten met het grootste aandeel grote gezinnen over het minste ruime woningen. 

Het Brusselse vastgoedpark is oud (slechts 9% van de woningen zijn minder oud dan 20 jaar) wat 
verklaart waarom één woning op 10 niet over het  minimale basiscomfort beschikt (stromend 
water, een badkamer en een WC binnenshuis), ondanks het feit dat dit percentage 16% daalde 
sinds 1991.

11% van  de  Brusselaars  die  in  de  Gezondheidsenquête  van  2001  werden bevraagd,  worden 
gehinderd door  vochtproblemen in de woning. Dit  probleem komt daarenboven in sommige 
wijken nog frequenter voor. Een enquête gehouden in de Huidevetterswijk in de Marollen toonde 
aan dat één op de 3 woningen met vochtproblemen te kampen heeft.

Het  project  van  de  Regionale  Cel  voor  Interventie  bij  Binnenluchtvervuiling  (RCIB)  heeft 
kunnen aantonen welke rol de binnenhuisvervuiling speelt in Brussel. Onder de geïdentificeerde 
substanties bevinden zich kankerverwekkende stoffen zoals benzeen (waarvan tabagisme en het 
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wegverkeer  de  voornaamste  bronnen vormen)  en  formaldehyde (dat  o.a.  afkomstig  is  uit  de 
spaanderplaten van modern meubilair).

Ondanks de informatiecampagnes en de controles van de installaties kwamen er in 2002 170 
gevallen van koolstofmonoxide-intoxicatie voor (waarvan 8 met dodelijke afloop): 6 op de 10 
ongevallen vinden plaats in de badkamer.

Loodintoxicatie blijft een probleem in het Brussels Gewest, vooral in de volkswijken waar in de 
talrijke oude woningen nog veel loodhoudende verf aanwezig is.

De  verbanden  tussen  huisvesting  en  gezondheid  overstijgen  het  kader  van  de 
binnenhuisvervuiling.  Brusselse  huisartsen  die  zich  over  dit  vraagstuk  bogen  tijdens  hun 
dagelijkse praktijk wijzen op de complexe verbanden tussen gezondheid en huisvesting waarbij 
fysische,  psychologische,  sociale,  economische  en  milieufactoren  een  rol  spelen.  De 
problematiek van de impact van huisvesting op de gezondheid kan dus slechts in het kader van 
transversale  acties  worden  behandeld  en  behoeft  de  ontwikkeling  van  een  netwerk  van  de 
verschillende betrokkenen.

De Brusselaars zijn algemeen ontevreden omtrent hun directe woonomgeving, vooral wat 
de luchtkwaliteit en het lawaai betreft.
De  luchtkwaliteit  in  het  Brussels  Gewest  verbetert  voor  enkele  verontreinigende  stoffen 
(bijvoorbeeld benzeen en zwaveldioxide).  Voor  enkele  andere verontreinigende stoffen,  zoals 
stikstofoxide, ozon en fijne stofdeeltjes is de situatie verontrustender. Het belangrijke aandeel van 
het wegverkeer in de uitstoot van deze verontreinigende stoffen zal er toe leiden dat het gewest 
de vooropgestelde Europese normen niet zal halen.

Eén Brusselaar op vijf vond in 2001 zijn omgeving lawaaierig: het wegverkeer, burenlawaai en 
het luchtverkeer vormen de drie belangrijkste bronnen.

28% van de Brusselaars worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 70db, terwijl de 
Wereldgezondheidsorganisatie  55db  vooropstelt  als  de  grens  waarboven  mogelijk 
gezondheidsschade optreedt.

Er blijft ongelijkheid inzake gezondheid van de Brusselaars 
Het eerste rapport “gezondheidsindicatoren” toonde sociale ongelijkheden inzake gezondheid aan 
in het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.  Dit  nieuwe rapport  toont aan dat deze ongelijkheden 
blijven bestaan.

 De sociale ongelijkheid is van bij de geboorte aanwezig
Er blijven belangrijke sociale ongelijkheden bestaan in het Brussels Gewest wat de perinatale en 
infantiele  gezondheid  betreft.  Complexe  mechanismen  beïnvloeden  de  gezondheid  van  de 
moeder, de levensomstandigheden, het onderwijs en de financiële middelen beïnvloeden sterk de 
prematuriteit,  het  geboortegewicht  evenals  de perinatale en infantiele  mortaliteit.  We merken 
bijvoorbeeld op dat  wanneer  het  gezin niet  beschikt  over  een inkomen uit  een professionele 
activiteit, de risico’s op infantiele of perinatale mortaliteit worden verdubbeld.

 De inwoners van de armste gemeenten sterven jonger 
De inwoners van de armste gemeenten hebben een levensverwachting die drie jaar lager ligt dan 
die van de inwoners van de rijkste gemeenten.
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De inwoners  van de gemeenten met  een gemiddeld lage socio-economische status lopen een 
hoger  risico  op  vroegtijdig  overlijden  aan  ischemische  hartziekten,  longkanker,  chronische 
ademhalingsziekten en alcoholgerelateerde aandoeningen.

Mensen in sociaal moeilijke omstandigheden lijden meer aan chronische aandoeningen
Bij de personen met een laag opleidingsniveau komt depressie dubbel zo vaak voor en diabetes 
drie tot 5 keer vaker dan bij andere bevolkingsgroepen.

Brusselaars die in sociaal moeilijke omstandigheden leven ondervinden meer moeilijkheden om 
er een gezonde levensstijl op na te houden. Zo wijzen enquêtes er bijvoorbeeld op dat bij sociaal 
achtergestelde  groepen,  de  adolescenten  vaker  een  onevenwichtige  voeding  hebben  of  dat 
tabagisme bij volwassenen vaker voorkomt en dat er onder deze veel minder stoppen met roken.
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