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Gezondheidsenquête, België, 1997.

3.4. De Opbouw van het Rapport
Elk hoofdstuk van het volledige rapport, waarvan hier de samenvatting wordt weergegeven, is opgebouwd
uit 2 delen. In elk hoofdstuk worden de verschillende indicatoren weergegeven in een tabel voor België en
voor de 3 gewesten afzonderlijk. Deze basistabellen bevatten de ruwe cijfers uit de steekproef. Al deze
cijfers zijn echter gewogen naar de bevolking van België of naar de respectievelijke gewesten. In de
basistabellen worden de gegevens systematisch voorgesteld in functie van een aantal
achtergrondkenmerken zoals het geslacht, de leeftijdsgroep, het opleidingsniveau, het equivalent inkomen
van het huishouden (verder genoemd het inkomen), de gezondheidsbeleving, de rookgewoonte en in de
tabel voor België ook nog het gewest. Het opleidings- en het inkomensniveau wordt gelijk gesteld voor alle
leden van eenzelfde huishouden. Het opleidingsniveau wordt bepaald op basis van het hoogste diploma
binnen het huishouden. Het inkomen wordt berekend op basis van het beschikbaar inkomen voor het
huishouden gecorrigeerd voor de grootte en de samenstelling van het huishouden. De basistabellen vindt
men op het einde van elk hoofdstuk.
In de tekst van de hoofdstukken worden vervolgens de cijfers van de basistabellen besproken. De
verwijzing naar de basistabel gebeurt aan de hand van het nummer van de indicator. Om na te gaan of
verschillen tussen bevolkingsgroepen statistisch significant zijn werden de gegevens gecorrigeerd voor
leeftijd en geslacht. Voor de belangrijkste indicatoren worden de resultaten van deze bewerking in tabellen1
in de tekst aangegeven. Om verder de samenhang tussen de indicatoren enerzijds en de
achtergrondskenmerken anderzijds te bevestigen werd gebruik gemaakt van mathematische modellen zoals
logistische regressie en lineaire regressie. De resultaten van deze onderzoeken worden in de regel niet in
detail voorgesteld.
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De cijfers die gecorrigeerd zijn voor leeftijd en geslacht laten toe groepen in de bevolking met elkaar te vergelijken. Deze getallen
zijn echter verschillend van de percentages of gemiddelden zoals wordt geobserveerd in de bevolking. Deze laatste cijfers worden
vermeld in de tekst en in de basistabellen achteraan elk hoofdstuk.
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