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Publicatie van de resultaten over Gezondheid en Welzijn, het eerste onderdeel van de
Gezondheidsenquête 2013
Nagenoeg acht van de tien Belgen voelen zich in goede of zelfs heel goede gezondheid. Het
percentage van de bevolking met een chronische ziekte blijft sinds 1997 stabiel. Meer dan
83% van de bevraagde personen van 65 jaar en ouder menen niet beperkt te zijn in hun
mobiliteit.
Deze en nog veel meer feiten komen rechtstreeks uit de 5e nationale Gezondheidsenquête*
die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) heeft uitgevoerd in opdracht
van de verschillende Belgische instanties bevoegd voor gezondheid, met name de federale
overheid, de gewesten en de gemeenschappen.
Op dinsdag, 30 september 2014 worden een aantal belangrijke resultaten over Gezondheid
en Welzijn, het eerste onderdeel van de Gezondheidsenquête 2013, voorgesteld tijdens een
persconferentie in aanwezigheid van meerdere politici en vertegenwoordigers van de
federale en gefedereerde entiteiten belast met de volksgezondheid.
De integrale versie van het rapport Gezondheid en Welzijn, de samenvatting en het
cijfermateriaal zijn vanaf vandaag beschikbaar op www.his.wiv-isp.be/nl
De resultaten van de Gezondheidsenquête helpen de bevoegde instanties beslissingen te
nemen en ook de effecten ervan op de bevolking te evalueren. “De informatie uit de
verschillende enquêtes georganiseerd sinds 1997 maakt het mogelijk om de belangrijke
trends en de evolutie van de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking op 5, 10 en
zelfs 15 jaar te analyseren”, voegt Dr. Jean Tafforeau, verantwoordelijke van de dienst
belast met de uitvoering van de enquête bij het WIV-ISP, daar nog aan toe.
Nagenoeg 11.000 personen hebben deelgenomen aan de Gezondheidsenquête 2013, die bij
de deelnemers thuis werd afgenomen via gestructureerde interviews. “De resultaten van de
enquête zijn representatief voor de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking”, zegt
Stefaan Demarest, hoofd van het project Gezondheidsenquête op het WIV-ISP. “Wij hebben
er vanuit demografisch oogpunt immers voor gezorgd dat de samenstelling van de

steekproef zo dicht mogelijk aanleunt bij de werkelijkheid en bij de demografische
specificiteiten van ons land.” Om karakteristieke resultaten op nationale schaal maar ook
voor de verschillende gewesten voort te brengen, is bij de gegevensverzameling een
wegingscoëfficiënt toegepast.
Voor deze grootschalige enquête uitgevoerd in samenwerking met de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) kwamen alle burgers in aanmerking, ongeacht
hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. Van de 8.850 huishoudens die waren
geselecteerd, stemden er 5.049 mee in om deel te nemen (57%). In totaal namen 4.214
personen uit het Waals Gewest (waaronder 306 inwoners van de Duitstalige Gemeenschap),
3.103 personen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3.512 personen uit het Vlaams
Gewest deel aan de enquête.
De vragenlijst van de enquête bestond uit drie verschillende delen:
- de verzameling van informatie over het huishouden (samenstelling, inkomens,
uitgaven, enz.);
- de gezondheidstoestand en de zorgconsumptie;
- de verzameling, via een individuele vragenlijst, van persoonlijke informatie over
bijvoorbeeld mentale gezondheid, consumptie van alcohol, tabak, enz.
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*De Gezondheidsenquête 2013 telt vijf onderdelen. De rapporten II en III met als onderwerpen ‘Gezondheidsgedrag en
leefstijl’ en ‘Gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten’ worden respectievelijk eind november 2014 en eind januari
2015 gepubliceerd.
De laatste twee onderdelen (IV en V) met als titel ‘Fysieke en sociale omgeving’ en ‘Preventie’ zullen eind maart 2015 ter
beschikking worden gesteld.
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