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• 16% van de bevolking van het Vlaams Gewest en 15% van de bevolking van het Brussels Gewest geeft
aan het afgelopen jaar een contact gehad te hebben met de kinesitherapeut. Dit is vaker het geval voor
vrouwen dan mannen. In de leeftijdsgroep boven de 65 jaar is dit ongeveer 30% van de bevolking. Er
is een significant verband met het rapporteren van een chronische aandoening van het
bewegingsstelsel.
• In de leeftijdsgroep van 65 tot 74 doet 9% in het Vlaams en 5% in het Brussels Gewest van de
bevolking minstens eenmaal per jaar een beroep op thuisverpleging. Bij 75-plussers stijgt dit
percentage tot respectievelijk 15% en 12%. In het Vlaams Gewest is het hebben van een meerdere
chronische ziekten en in Brussel het rapporteren van een aandoening van het bewegingsstelsel
geassocieerd met een grotere kans om een beroep te doen op thuisverpleging.
• Slechts 22% van de zestigplussers in het Vlaams Gewest en 25% in het Brussels Gewest maakt
gebruik van specifieke diensten voor bejaarden, zoals poetshulp, gezins- of bejaardenhulp of warme
maaltijden. Het gebruik van voorzieningen voor bejaarden neemt in het Brussel Gewest licht toe met de
leeftijd, maar bedraagt er bij personen tot 85 jaar toch nog minder dan 35%. In het Vlaams Gewest zijn
de verschillen in functie van de leeftijd veel duidelijker : beneden de 70 jaar gaat het om minder dan
14% van de bevolking, bij 85-plussers bedraagt het 80%. De hoogste inkomens- en opleidingsklasse
heeft een groter percentage dat gebruik maakt van diensten omdat hier vaak het gebruik van privépoetshulp aangegeven wordt.
• Het percentage personen dat aangeeft het afgelopen jaar een diëtist te hebben geraadpleegd bedraagt
1,6% in het Vlaams Gewest en 1,4% in het Brussels Gewest. Bij vrouwen is dit aanzienlijk hoger dan bij
mannen. Het percentage is in het Vlaams Gewest het hoogst in de leeftijdsgroep tussen 55 en 64 jaar
en in het Brussels Gewest in de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar.
• 16% van de werknemers en ambtenaren in het Vlaams Gewest geeft aan het afgelopen jaar een
contact gehad te hebben met een arbeidsgeneeskundige dienst. Dit percentage bedraagt 12 % in het
Brussels Gewest.
• In het Vlaams Gewest geeft 7% en in het Brussels Gewest 8% van de bevolking aan het afgelopen jaar
een contact gehad te hebben met een homeopaat, osteopaat, chiropractor of acupuncturist. In het
Vlaams Gewest gaat het in 45% van de gevallen om contacten met een homeopaat, in 41% om
contacten met een chiropractor of osteopaat en in 13% om contacten met een acupuncturist. In het
Brussels Gewest bedragen deze percentages respectievelijk 41%, 44% en 15%. Vrouwen contacteren
vlugger een alternatief genezer dan mannen. In de leeftijdsgroep tussen 35-44 jaar rapporteert 13% van
de vrouwen in het Vlaams en Brussels Gewest een contact met een alternatief genezer in het afgelopen
jaar. Bij mannen zijn de leeftijdsverschillen minder duidelijk.
• De proportie personen die het afgelopen jaar een contact had met een alternatief genezer stijgt sterk in
functie van de opleidings- en inkomensklasse.
• 1,5% van de bevolking in het Brussels en Vlaams Gewest geeft aan de afgelopen 2 weken
homeopathische geneesmiddelen te hebben gebruikt.
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