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1. GEZONDHEIDSTOESTAND EN MEDISCHE PRAKTIJKEN 

1.1 Gezondheidstoestand 

A.  De gegevens uit de gezondheidsenquêtes uitgevoerd door Sciensano 

Hoewel België al over uiteenlopende informatiebronnen inzake volksgezondheid beschikt, heeft 
een enquête onder de bevolking een aanzienlijke meerwaarde omwille van de volgende 
redenen:  
•  Ze biedt een beschrijving van de gezondheidstoestand van de gehele bevolking, met 
inbegrip van personen die weinig of geen toegang tot gezondheidszorg hebben en dit vanuit 
het standpunt van personen die zelf betrokken zijn. 
•  Ze biedt ook de mogelijkheid een verband te leggen tussen een hele reeks factoren die 
aan gezondheid zijn gelinkt. 
•  Ten slotte kan de evolutie van de gezondheidsindicatoren en hun bepalende elementen 
in de tijd worden opgevolgd omdat de enquête op gezette tijdstippen wordt herhaald. 
De resultaten van de gezondheidsenquête moeten juist worden geïnterpreteerd: enerzijds is er 
een subjectief gegeven, er is met name sprake van sociaal wenselijke antwoorden. Anderzijds 
worden de resultaten naar de gehele bevolking geëxtrapoleerd op basis van een steekproef, 
wat een zekere foutenmarge veronderstelt. Dit fenomeen houdt verband met het feit dat de 
representativiteit van de steekproef nooit 100% kan worden gegarandeerd, ondanks alle 
inspanningen die worden gedaan om de kwaliteit ervan te verbeteren.  
Het is ook belangrijk te vermelden dat de hier weergegeven resultaten schattingen zijn; die 
kunnen licht afwijken van het resultaat van een bevraging van de bevolking in haar geheel. Dit 
geldt des te meer omdat het aantal personen waarop men zich heeft gebaseerd zeer klein is.  
Voor de gezondheidsenquête 2013 werden 10.829 personen gedurende 2013 bij hen thuis 
geïnterviewd. Die personen werden toevallig gekozen uit alle inwoners van België. De 
resultaten geven dus een representatief beeld van de gezondheid van de bevolking. De 
steekproef werd getrokken uit alle personen die in het Rijksregister zijn opgenomen, met 
uitzondering van personen die: 
•  in een instelling verblijven, uitgezonderd de personen die in een woonzorginstelling 
verblijven (zij maakten wel deel uit van de bevolking waaruit de steekproef werd getrokken); 
•  in een religieuze gemeenschap van meer dan acht personen verblijven; 
•  in een gevangenis verblijven. 
Het profiel van de steekproef heeft vanuit demografisch oogpunt zoveel als mogelijk dat van de 
totale bevolking gevolgd. De aselecte steekproef van de huishoudens werd uitgevoerd op basis 
van het rijksregister, na een stratificatie per gewest, provincie en gemeente (systematische 
steekproef). 
De basissteekproef omvatte 3.500 personen in het Vlaams Gewest, 3.500 in het Waals Gewest 
en 3.000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In elk gewest was het aantal geselecteerde 
personen per provincie in verhouding tot het totale aantal inwoners van elke provincie. 
Bovendien konden de provincies die dat wensten een extra steekproef financieren om 
nauwkeurigere schattingen over hun eigen bevolking te verkrijgen. De provincie Luxemburg 
heeft op die manier 600 bijkomende interviews gefinancierd. Wat het totale aantal geplande 
interviews in het Waals Gewest op 4.100 bracht (3.500 + 600). 
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De manier van selecteren van steden of gemeenten in elke provincie werd zo aangepast dat 
zowel grote steden als kleine gemeenten vertegenwoordigd waren. In elke geselecteerde stad 
of gemeente werden ten minste 50 personen ondervraagd. Om die doelstelling te behalen 
werden eerst huishoudens geselecteerd waaruit telkens ten hoogste vier personen moesten 
worden geïnterviewd. De referentiepersoon per huishouden en in voorkomend geval de partner 
moesten altijd worden geïnterviewd. Uiteindelijk werden er 3.512 interviews afgenomen in het 
Vlaams Gewest, 4.214 in het Waals Gewest en 3.103 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Om representatieve resultaten te verkrijgen voor het hele land, maar ook voor elk gewest, werd 
een wegingsfactor toegekend aan elk individu dat aan de enquête had deelgenomen. Deze 
factor is berekend op basis van de waarschijnlijkheid dat het individu wordt geselecteerd binnen 
het huishouden, de gemeente, de provincie, het gewest en het trimester waarin het interview 
plaatsvond. In 2013 werden de resultaten net als in 2013, 2008, 2004, 2001 en 1998 gewogen 
om de Belgische bevolking zo goed mogelijk te weerspiegelen. Er werd een redelijk ingewikkeld 
steekproefplan aangenomen: gewestelijke stratificatie, stratificatie naar leeftijd, een grotere 
steekproef bij ouderen... De uiteindelijke steekproef vormt dus het resultaat van een lange 
voorbereiding; er moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden met deze complexiteit bij 
de analyse van de gegevens en het opstellen van de indicatoren.  
Het is niettemin onmogelijk een volledig representatieve steekproef uit te voeren. Personen die 
niet zijn ingeschreven in het Rijksregister zijn welteverstaan ook niet opgenomen in de 
steekproef. Bovendien konden sommige huishoudens niet worden gecontacteerd.  
De deelname aan de enquête was niet verplicht en dus stemde slechts 57% van de 
gecontacteerde huishoudens in met deelname. 43% van de gecontacteerde huishoudens 
weigerde dus de deelname aan de enquête, om verschillende redenen, meestal wegens een 
gebrek aan belangstelling of tijd. Gezien de kans op weigeringen en om ondanks alles toch 
kwaliteitsvolle resultaten te kunnen boeken werden van bij aanvang vervanghuishoudens 
geselecteerd voor elk huishouden dat aan de enquête moest deelnemen. Die vervangers 
werden geselecteerd op basis van gelijkaardige kenmerken als die van de eerst gekozen 
huishoudens: wonen in dezelfde gemeenten, een zelfde aantal personen in het huishouden en 
dezelfde leeftijd van de referentiepersoon. Zodra een huishouden onbereikbaar bleek (na 
meerdere pogingen tot contactname) of deelname weigerde, werd een vervanghuishouden 
gekozen. 
De vragenlijst van de gezondheidsenquête bestaat uit drie delen: 
•  Het eerste deel bestaat uit het verzamelen van een aantal huishoudkenmerken: de 
samenstelling, het maandelijkse inkomen, de gezondheidsuitgaven, enz. Alle vragen werden 
door de enquêteur aan de referentiepersoon of diens partners gesteld. 
•  Het tweede gedeelte heeft betrekking op de gezondheidstoestand en de 
zorgconsumptie van de individuen. Ook aan elk (geselecteerd) huishoudlid werden de vragen 
gesteld. Als de persoon niet in staat was zelf te antwoorden wegens ziekte of een lange 
afwezigheid bijvoorbeeld of als de persoon minder dan 15 jaar oud was, kon een andere 
persoon in diens plaats antwoorden, meestal betrof het een ander gezinslid. 
•  Ten slotte vulde elke deelnemer van 15 jaar en ouder zelf een vragenlijst in over 
gevoelige zaken zoals de mentale gezondheid, het tabaks- of alcoholverbruik, enz. 
  



September 2021 

  4 

B. Aantal diabetespatiënten dat medicatie neemt op 1.000 rechthebbenden 

Deze indicator is afkomstig uit de IMA Atlas van het InterMutualistisch Agentschap. Dit 
agentschap verenigt de zeven in België actieve mutualiteiten. De cijfers worden als geldig 
beschouwd voor de Belgische bevolking aangezien 99% van de Belgen rechthebbenden zijn, 
d.w.z. in orde zijn met de verplichte ziekteverzekering en over een in de brongegevens bekende 
woonplaats beschikken. 
De indicator neemt als teller het aantal rechthebbenden die tijdens het kalenderjaar 
antidiabetica in een publieke of ziekenhuisapotheek kregen terugbetaald (met uitzondering van 
vrouwen die in het eerste jaar bevallen) of rechthebbenden die geïdentificeerd werden via 
"diabetesovereenkomsten". De noemer wordt gevormd door het totale aantal rechthebbenden 
gedeeld door 1.000. 
Die cijfers zijn op een steekproef gebaseerd. De permanente steekproef volgt alle uitgaven in 
de gezondheidszorg die worden terugbetaald door het IMA slechts voor de personen die deel 
uitmaken van de steekproef en dit over meerdere jaren.  
Veder waren voor 2008 de zelfstandigen niet in deze gegevens opgenomen. De toename van 
het aantal rechthebbenden met antidiabetica doorheen de jaren is waarschijnlijk sterker dan de 
werkelijke toename van diabetici. Die evolutie kan gedeeltelijk worden verklaard door een meer 
doorgedreven medicalisering. 

C. Aantal nieuwe kankergevallen per leeftijdsgroep en per meest voorkomende 
primaire tumor 

Deze gegevens zijn afkomstig van Stichting Kankerregister. De registratie van deze gegevens 
is later begonnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië dan in Vlaanderen. De 
gewestelijke dekking is pas beschikbaar in 2004. 
De term kanker omvat een reeks ziekten die worden gekenmerkt door een ongecontroleerde 
deling en woekering van kankercellen. Als deze kankercellen niet worden vernietigd zal de 
ziekte tot de dood van de zieke persoon leiden. 
Het aantal kankergevallen omvat het aantal nieuwe diagnoses die werden geregistreerd in de 
loop van een gegeven jaar. Het feit dat deze kankers vandaag beter worden opgespoord speelt 
een rol in de toename van het aantal kankergevallen in de statistieken. 

D. Aantal invaliden 

Deze gegevens zijn afkomstig van het RIZIV. Hierin is het aantal mensen dat meer dan een jaar 
niet in staat is om te werken, opgenomen. De periode van invaliditeit begint dus vanaf het 
tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid. De gegevens geven meer bepaald een “beeld” van 
het aantal invaliden op 31 december van het beschreven jaar. Een geval komt overeen met een 
natuurlijke persoon. Methodologische breuk vanaf 2016: vóór deze datum werd de laatst 
gekende domicilie in België gebruikt voor de personen die in het buitenland wonen. Vanaf 2016 
zijn de personen die in het buitenland wonen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ontvangen, opgenomen in de categorie "Buitenland". 
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REFERENTIES 

Sciensano Gezondheidsenquêtes: https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx 
IMA Atlas van het InterMutualistisch Agentschap: 
http://atlas.aim-ima.be/home.aspx?ReturnUrl=%2f 
Stichting Kankerregister: http://www.registreducancer.be/default.aspx?lang=NL 
RIZIV: http://www.inami.fgov.be/nl/statistieken 
  

https://his.wiv-isp.be/FR/SitePages/Accueil.aspx
http://atlas.aim-ima.be/
http://www.registreducancer.be/
http://www.inami.fgov.be/nl/statistieken
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1.2  Medische praktijken 

A. Het globaal medisch dossier (GMD) 

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat alle medische gegevens van een patiënt 
(operaties, chronische ziektes, lopende behandelingen...). Het zorgt voor een betere individuele 
begeleiding en een beter overleg met de artsen. Het GMD is gratis en levert een hogere 
terugbetaling van de medische zorgen op. Het moet door de patiënt worden aangevraagd bij 
de huisdokter of kan door de huisdokter worden voorgesteld. 

B. Dekkingsgraad van de opsporing van borst- en baarmoederhalskanker 

Deze twee indicatoren worden door het InterMutualistisch Agentschap (IMA) berekend.  
De dekkingsgraad voor de opsporing van borstkanker is gebaseerd op het percentage 
vrouwen tussen 50 en 69 jaar die ten minste een diagnostische mammografie hebben gehad 
en/of een Mammotest in het lopende of voorgaande jaar. Een Mammotest is een mammografie 
die wordt uitgevoerd in het kader van een programma ter opsporing van borstkanker. 
In de teller zijn de rechthebbenden van de doelgroep opgenomen die een diagnostische 
mammografie hebben gehad en/ of een mammotest in het lopende jaar, d.w.z. een 
mammografie van één borst die werd uitgevoerd bij een radioloog of gynaecoloog of een 
mammografie van de twee borsten (eerste lezing) die werd uitgevoerd in het kader van een 
collectieve opsporing van kanker georganiseerd door een overheid. De noemer bestaat uit het 
aantal vrouwen dat is aangesloten bij een verzekeringsinstelling uit de beoogde 
leeftijdscategorie (50 tot 69 jaar). Dat zijn vrouwen uit de gegevensbank Bevolking van het IMA 
van het lopende jaar (= combinatie van de foto's van 30 juni en van 31 december) zonder 
uitsluiting van de overledenen. 
De berekening wordt afzonderlijk uitgevoerd voor het beschouwde jaar in kwestie (t) en het 
voorgaande jaar (t-1). Als een vrouw werd meegeteld in de teller van het voorgaande jaar (t-1), 
dan kan ze niet meer worden meegeteld in de teller van het beschouwde jaar (t). De totalen per 
jaar worden vervolgens opgeteld. Twee opeenvolgende kalenderjaren samen stemt overeen 
met het aanbevolen theoretische interval tussen twee opsporingsonderzoeken. 
De dekkingsgraad van de opsporing van baarmoederhalskanker was tot 2013 gebaseerd 
op het percentage vrouwen tussen 25 en 64 jaar oud die een uitstrijkje hebben laten nemen in 
een periode van drie kalenderjaren (het beschouwde jaar, jaar-1, jaar-2). Vanaf 2014 is het niet 
langer op basis van de terugbetalingscodes van het uitstrijkje berekend maar op basis van de 
terugbetalingscodes van het cytologisch onderzoek van het uitstrijkje. Het IMA heeft vastgesteld 
dat de arts de kosten voor het uitstrijkje niet altijd in rekening voor het RIZIV bracht. De 
dekkingsgraad op basis van het uitstrijkje werd dus gedeeltelijk onderschat. Op basis van de 
nieuwe methodologie, heeft het IMA alle dekkingsgraden voor de vorige jaren (sinds 2008) 
herberekend. Er is dus geen methodologische breuk in de tabel.  
In de teller zijn de rechthebbenden van de doelgroep opgenomen die een cytologisch onderzoek 
van een uitstrijkje van de baarmoederhals en van de vagina kregen terugbetaald in het kader 
van de opsporing in een van de kalenderjaren. De noemer omvat het totaalaantal vrouwen 
tussen 25 en 64 jaar in de gegevensbank Bevolking van het IMA van hetzelfde jaar. 
De berekening gebeurt afzonderlijk voor het kalenderjaar t, het jaar -1 en het jaar -2. Vervolgens 
worden de totalen opgeteld. Als een vrouw meerdere terugbetalingen ontving voor een uitstrijkje 
in het kader van een opsporing in deze driejarige periode, wordt ze slechts één enkele keer 
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meegeteld voor deze periode. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De 
gegevens die zijn weergegeven onder het jaar 2008 corresponderen dus met de periode 2006-
2008. 
Vanaf 2014 zijn de cijfers voor Vlaanderen niet langer door het IMA berekend maar door het 
Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). In Vlaanderen is de dekkingsgraad gebaseerd op de 
uitstrijkjes en niet op het cytologisch onderzoek. De cijfers zijn dus niet langer vergelijkbaar 
tussen de gewesten en er zijn geen meer cijfers beschikbaar voor heel België. Daarom worden 
in de tabel alleen de Brusselse cijfers getoond, op gemeentelijk niveau. 

C. Aantal vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen volgens de woonplaats van 
de vrouw 

De Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking werd op 13 augustus 1990 
opgericht en beoordeelt de toepassing van de wettelijke bepalingen van de wet van 3 april 1990 
betreffende de zwangerschapsafbreking. De commissie stelt om de twee jaar een verslag op 
voor het federale parlement waaruit de hier voorgestelde gegevens afkomstig zijn.  
Om onduidelijke redenen is er een verschil tussen het aantal aangiftes van VZO's door artsen, 
die individueel gevestigd zijn, en de jaarverslagen van de instellingen waarbinnen die artsen 
hun beroep uitoefenen. De Commissie kan niet controleren of de door de artsen en instellingen 
meegedeelde gegevens corresponderen met een wetenschappelijk vastgestelde werkelijkheid, 
ze kan zelfs niet nagaan of de documenten die ze heeft ontvangen correct werden ingevuld en 
ze kan daarenboven instellingen of artsen niet vragen een verklaring af te geven. De Commissie 
is dus helemaal afhankelijk van de gegevens die ze ontvangt.  
 

REFERENTIES 

Gezondheidsenquêtes Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid  (WIV): https://his.wiv-
isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx 
IMA Atlas van het InterMutualistisch Agentschap: 
http://atlas.aimima.be/home.aspx?ReturnUrl=%2f 
Nationale Evaluatiecommissie: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-
overlegorgaan/commissies/nationale-evaluatiecommissie-zwangerschapsafbreking 
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