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• 13% van de bevolking in het Vlaams Gewest en 12% van de bevolking in het Brussels Gewest is het
afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen geweest. Het gemiddeld aantal opnames per jaar per 100
personen bedraagt in het Vlaams Gewest 12,6 en in het Brussels Gewest 11,5. Opnames in verband
met een bevalling zijn hierbij niet meegerekend.
• Bij mannen (15 jaar en ouder) zijn problemen van het bewegingsapparaat de meest voorkomende reden
voor opname (25% in het Vlaams Gewest, 19% in het Brussels Gewest), gevolgd door problemen van
het spijsverteringsstelsel (16% in beide gewesten). Bij vrouwen (15 jaar en ouder) worden in het
Vlaams Gewest problemen van het bewegingsstelsel meest vernoemd als reden van opname (23%),
gevolgd door problemen van het genitaal stelsel (16%). In het Brussels Gewest zijn de meest
voorkomende redenen van opname problemen van het spijsverteringsstelsel (20%) en problemen van
het bewegingsapparaat (19%). In het Vlaams Gewest maken problemen van het spijsverteringsstelsel
27% en respiratoire problemen 17% uit van de redenen voor hospitalisatie bij 0 tot 14-jarigen. In het
Brussels Gewest zijn deze percentages respectievelijk 23% en 28%. Er moet rekening mee gehouden
worden dat het gaat om redenen zelf door de patiënt aangegeven. Bepaalde categorieën zoals
psychiatrische aandoeningen kunnen daardoor onderschat zijn.
• Noch in het Vlaams Gewest, noch in het Brussels Gewest zijn er belangrijke verschillen in de kans om
het afgelopen jaar in het ziekenhuis te zijn opgenomen en het gemiddeld aantal opnames per jaar
naargelang het onderwijsniveau en de inkomensklasse. Er zijn wel aanwijzingen dat de redenen van
opname verschillen naargelang de socio-economische klassen.
• Zware rokers hebben meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis en rapporteren gemiddeld
meer ziekenhuisopnames dan niet rokers. Dit is zowel het geval in het Brussels Gewest als in het
Vlaams Gewest. Verschillen in de gemiddelde opnameduur konden echter niet worden aangetoond.
• Mensen met één chronische ziekte hebben geen groter risico om in het ziekenhuis te worden
opgenomen dan personen die geen chronische ziekte hebben. Indien iemand 2 of meer chronische
ziekten heeft is die kans wel aanzienlijk toegenomen.
• Kankerpatiënten hebben meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan zij die deze
aandoening niet hebben. Chronische longpatiënten, hart- en vaatpatiënten en diabetici blijken zowel in
het Vlaams Gewest als in het Brussels Gewest geen verhoogde kans te hebben om het afgelopen jaar
een opname in het ziekenhuis te rapporteren.
• De duur van opname varieert sterk in functie van de dienst en de reden van opname. 25% van de
hospitalisaties in het Vlaams Gewest en 14% van de hospitalisaties in het Brussels Gewest zijn
daghospitalisaties : de patiënt wordt opgenomen en ontslagen op dezelfde dag.
• In het Vlaams Gewest is het aandeel van cardiovasculaire problemen als reden voor opname in het
ziekenhuis is relatief belangrijker in de laagste socio-economische klassen. Dit geldt ook voor
psychosociale redenen. In de laagste inkomensklasse blijken psychosociale problemen in het Vlaams
Gewest in bijna 19% de belangrijkste reden van opname te zijn. In de hoogste inkomensklasse bedraagt
dit percentage slechts 2%.

1

