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Samenvatting

Diensten voor thuiszorg
5% van de bevolking heeft in de 12 maanden
voorafgaand aan de enquête een beroep
gedaan op een thuisverpleegkundige of
vroedvrouw. Van hen geeft iets meer dan een
vijfde (21%) aan dat ze deze verzorging
volledig betaalden uit eigen middelen.
Vrouwen doen vaker een beroep (6,6%) op
een thuisverpleegkundige/vroedvrouw dan
mannen (3,5%). Vooral ouderen gebruiken
thuisverpleging: in de leeftijdsgroep 65-74
jaar rapporteert 1 persoon op de 10 en bij 75plussers zelfs 1 op de 5 een contact met een
thuisverpleegkundige in de 12 maanden
voorafgaand aan de enquête.

Het gebruik in de 12 maanden voorafgaand
aan het interview van diensten voor hulp aan
huis (voor huishoudelijk taken) of diensten
voor ouderen is gestegen van 3% in 2001 en
2% in 2004 naar 6% in 2008. De helft van de
personen die van deze diensten gebruik
maken betaalt deze met dienstencheques,
36% volledig uit eigen middelen en 11% op
een andere manier. Vrouwen (8% tegenover
4% bij mannen) en ouderen (13% tussen 65
en 74 jaar en 34% bij 75-plussers) maken
meer gebruik van deze diensten. Ouderen
lijken deze dienstverlening eerder te betalen
uit eigen middelen (46-47%) dan via
dienstencheques (38%). In de leeftijdsgroepen waar men professioneel actief is
(tussen 25 en 64 jaar) situeren deze
percentages zich respectievelijk tussen de
8% en 38% en tussen de 50 en 78%.

Warme maaltijden aan huis en vervoersdiensten worden in dezelfde mate gebruikt
(1,4% van de bevolking deed er in het jaar
voorafgaand aan de enquête een beroep op);
vooral ouderen gebruiken deze diensten:
11% van de 75-plussers deed een beroep op
warme maaltijden aan huis, 5% op
vervoersdiensten). Vervoerdiensten worden
significant vaker gebruikt door vrouwen (1,9%
tegenover 0,8 bij mannen). Hoog opgeleiden
gebruiken deze diensten minder dan laag
opgeleiden.

Personen die minstens een diploma lager
secundair onderwijs hebben doen ook vaker
een beroep op een thuisverpleegkundige/
vroedvrouw (tussen 8 en 11%) dan de hoger
opgeleiden (3% van de hoogst opgeleiden).
Het percentage personen dat deze
dienstverlening volledig uit de eigen zak
betaalt, varieert niet significant in functie van
het opleidings-niveau.

In halfstedelijke gemeenten doen iets meer
personen (6%) een beroep op een
thuisverpleegkundige/vroedvrouw dan in
landelijke
(5%)
en
stedelijke
(4%)
gemeenten. Het komt er ook minder (10%
van de gebruikers) voor dat deze dienst
volledig betaald wordt uit eigen middelen dan
dit het geval is in landelijke (20%) en
stedelijke (29%) gemeenten;

Het percentage personen dat een beroep
doet
op
een
thuisverpleegkundige/
vroedvrouw is geëvolueerd van 3% in 1997
tot 6% in 2001 en 2004, en 5% in 2008.
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In Brussel is het aantal personen dat een
beroep doet op warme maaltijden aan huis
tussen 2004 en 2008 verdubbeld. Het gebruik
van warme maaltijden aan huis en
vervoersdiensten (2%) is er groter dan in de
ander twee gewesten (1%). Daarentegen
doet men er significant minder vaak een
beroep
op
een
thuisverpleegkundige/
vroedvrouw dan in Wallonië (globaal) (5%),
de Waalse grote steden, Luik en Charleroi
(3%), Vlaanderen (globaal) (6%) en de
Vlaamse grote steden, Antwerpen en Gent
(7%). In Brussel betaalt men ook vaker
thuisverzorging
geleverd
door
een
verpleegkundige of vroedvrouw uit eigen
middelen (58% van de gebruikers) dan in
Wallonië (globaal) (33%), Luik en Charleroi
(37%), Vlaanderen (globaal) 12% en
Antwerpen en Gent (22%). Bovendien blijkt
dat in Brussel de personen die deze dienst
volledig uit eigen middelen betalen eerder uit
de laagste socio-economische groep komen
(hoogstens een diploma lager onderwijs)
(74% betaalt hier volledig uit eigen middelen)
dan dit het geval is bij de hoger geschoolden
(waar tussen 45% en 59% volledig uit eigen
middelen betaalt). In Wallonië, daarentegen,
blijken personen met hoogstens een
opleiding lager onderwijs relatief minder vaak
(15%) thuisverzorging volledig te betalen uit
eigen middelen dan de hoger geschoolden
(tussen 33 en 41%).

64% van de kinderen jonger dan 3 jaar zijn in
de 12 maanden voorafgaand aan het
interview op raadpleging geweest bij Kind en
Gezin of ONE. Dit percentage is ongeveer
hetzelfde als in 2004.

In Vlaanderen wordt meer een beroep
gedaan op hulp aan huis (9%) dan in Brussel
(4%) en Wallonië (3%) en wordt het meest
gebruik gemaakt van dienstencheques om dit
te betalen (52% tegenover 45% in Wallonië
en 36% in Brussel). Het is terug in Brussel
dat deze dienst het vaakst volledig betaald
wordt uit eigen middelen (43% tegenover
38% in Wallonië en 36% in Vlaanderen).

3% van de bevolking deed in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview een beroep op
het OCMW. Het gaat in de eerste plaats om
75-plussers, en daarna om 25-44-jarigen. Er
is een duidelijke socio-economische gradiënt:
naarmate het opleidingsniveau stijgt, daalt
het gebruik (7% bij de laagst opgeleiden, 1%
bij de hoogst opgeleiden). In landelijke
gemeenten (1,6%) doet men minder een
beroep op het OCMW dan in steden (3,6%)
en halfstedelijke gemeenten (3,1%). Het
percentage OCMW-bezoekers is ook hoger
in Brussel (5%) dan in Vlaanderen (3%) en
Wallonië (2%). Anderzijds is het aantal
personen dat het OCMW contacteert in
Brussel vergelijkbaar met de cijfers voor de
twee grote Vlaamse Steden (5,5% voor
Antwerpen en Gent) en de twee grote
Waalse steden (4,1% voor Luik en Charleroi).

Preventieve en sociale diensten
Deze diensten zijn over het algemeen gericht
naar specifieke doelgroepen. Dit weerspiegelt
zich in de resultaten.

51% van de kinderen en adolescenten
(tussen 3 en 18 jaar) heeft in de 12 maanden
voorafgaand aan de enquête een contact
gehad met een schoolarts. Dit percentage is
gedaald ten opzichte van 2004 (toen het 61%
was). De daling wordt vastgesteld in de drie
gewesten. Het percentage jongeren dat
gezien werd door een schoolarts is significant
hoger in Wallonië (57%) dan in Vlaanderen
(47%). Brussel situeert zich tussen de 2 in
(54%).
32% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar,
die een professionele activiteit uitoefent,
geeft
een
contact
aan
met
een
arbeidsgeneeskundige dienst in de 12
maanden voorafgaand aan het interview. Bij
mannen (36%) is dit hoger dan bij vrouwen
(27%). Voor deze indicatoren wordt geen
socio-economische gradiënt geobserveerd.
Het percentage werkenden dat een contact
rapporteert met een arbeidsgeneeskundige
dienst blijft sinds 2001 relatief stabiel. Dit
percentage is wel significant hoger in
Wallonië (37%) dan in Vlaanderen (30%) en
in Brussel (26%).

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 432

Gezondheidsenquête, België 2008

De andere diensten die in de enquête aan
bod komen betreffen enerzijds het contact
met
een
centrum
voor
geestelijke
gezondheidszorg en anderzijds, voor de
personen van 15 tot 49 jaar, het contact met
een centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen. Het aantal personen dat een
beroep doet op dit soort diensten is op het
niveau van de algemene bevolking vrij
beperkt: het gaat om respectievelijk 0,9% en
0,4% van de populatie. Vooral vrouwen
(0,7% tegenover 0,1% voor mannen)
raadplegen
een
centrum
voor
geboorteplanning en gezinsvragen en vaakst
gebeurt dit in de leeftijdsgroep 20-24 jaar.
Een
centrum
voor
geestelijke
gezondheidszorg
wordt
het
meest
gecontacteerd door personen van 25-34 jaar.

Hooggeschoolden doen minder een beroep
(0,7%) op een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg
dan
personen
die
hoogstens een diploma lager onderwijs
hebben (1,1%). Dit geldt ook voor personen
die in landelijke gemeenten wonen (0,4%) in
vergelijking met personen woonachtig in
halfstedelijke gemeenten en steden (0,9% tot
1,1%). In steden richt men zich ook meer
naar een centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen (0,8%) dan in de twee andere
zones (0,2-0,1%). In Brussel wordt meer van
deze centra gebruik gemaakt (1,5% voor de
centra voor geestelijke gezondheidszorg,
2,4% voor centra voor geboorteplanning en
gezinsvragen) dan in Vlaanderen en Wallonië
(minder dan 1% voor elke indicator in deze
twee regio’s).
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1. Inleiding

In de gezondheidsenquête 2008 wordt aandacht besteed aan thuisverzorging geleverd door een
verpleegkundige of vroedvrouw, hulp aan huis voor huishoudelijke taken of aan ouderen, de
verdeling van warme maaltijden aan huis en het gebruik van vervoersdiensten. Deze
dienstverlening speelt in op de vergrijzing van de bevolking. Ouderen zijn inderdaad minder mobiel
en hebben vaker te maken met handicaps en chronische aandoeningen. De betreffende diensten
kunnen er toe bijdragen dat ouderen langer in staat zijn thuis te wonen vooraleer een opname in
een rusthuis of een rust- en verzorgingsinstelling zich opdringt. Uiteraard heeft de thuisverzorging
door een vroedvrouw betrekking op vrouwen in de reproductieve leeftijd. In dit rapport worden de
indicatoren besproken voor de globale bevolking. In een later rapport, met als thema de
gezondheid van de ouderen, zullen de indicatoren meer specifiek bestudeerd worden voor de 65plussers.
Om een beroep te doen op thuisverpleging kan men zich ofwel bijvoorbeeld richten tot een dienst
zoals het « Wit-Gele Kruis », « Solidariteit voor het Gezin », … ofwel contact opnemen met een
onafhankelijke verpleegkundige. De verleende zorgen omvatten onder meer lichaamsverzorging,
wondverzorging, inspuitingen,… De diensten van de verpleegkundige worden terugbetaald in het
kader van de ziekteverzekering; de uitgaven in dit domein zijn trouwens tussen 1980 en 1998 met
84% gestegen. Gedurende dezelfde periode is het aantal thuisverpleegkundigen toegenomen met
290%. Toch is het budget dat aan deze diensten wordt besteed nog heel wat minder dan het
budget voor mondzorg en kinesitherapie. Het is daarom ook nuttig om na te gaan hoe personen
die gebruik maken van thuisverpleging en hulp aan huis voor huishoudelijke taken of aan ouderen
deze voorzieningen betalen.
Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan enkele sociale en preventieve diensten in
België. Het gaat om diensten die verschillende aspecten van de lichamelijke en geestelijke
gezondheid behelzen, en betrekking hebben op bepaalde groepen in de samenleving, zoals
bijvoorbeeld mensen die ondersteuning nodig hebben van het OCMW, of op leeftijdsgebonden
groepen: jonge kinderen (Kind en Gezin en ONE),
kinderen op schoolgaande leeftijd
(schoolgeneeskunde), volwassenen (arbeidsgeneeskundige dienst voor werkenden).
De meeste van deze instanties beschikken over gegevens over de personen die hun diensten
gebruiken. Via die informatie is het echter soms moeilijk om in te schatten in welke mate de
doelgroep effectief wordt bereikt. Het is immers ook belangrijk om te evalueren welke proportie van
de doelgroep de diensten niet gebruikt. Een gezondheidenquête kan een bijdrage leveren door
informatie te verschaffen over het profiel van de gebruikers van deze diensten (maar ook van de
niet-gebruikers).
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2. Vragen

De volgende vragen werden gesteld over het gebruik van thuisdiensten:
•

OH03. Hebt u de afgelopen 12 maanden, dus sinds __/__/__, gebruik gemaakt van de
volgende zorgvoorzieningen?
o

01. Thuisverzorging geleverd door een verple(e)g(st)er of vroedvrouw

Indien JA :
o
Indien JA :

o
o
o

01.01. Ging het om private thuisverzorging volledig betaald uit eigen middelen?

02. Hulp aan huis voor huishoudelijke taken of aan ouderen
-

02.01. Ging het om huishoudelijk werk betaald via dienstencheques?

-

02.02. Ging het om private hulp, volledig betaald uit eigen middelen?

01. Warme maaltijden aan huis
02. Vervoersdiensten
03. Andere diensten voor thuisverzorging, omschrijf:………………?

De volgende vragen werden gesteld over contacten met sociale en preventieve diensten:
•

OH04. Hebt u het afgelopen jaar, dus sinds __/__/__, een contact gehad met één van
de volgende diensten?
o
o
o
o
o
o
o

01. Kind en Gezin of ONE
02. Schoolarts
03. Arbeidsgeneeskundige dienst
04. OCMW
05. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
06. Centrum voor geboorteplanning en gezinsvragen
07. Andere dienst voor sociale of mentale hulpverlening, namelijk :…………….

Er wordt gepreciseerd in de vragenlijst, in de inleiding van deze module, dat de vragen betrekking
hebben op “contacten die u gehad heeft voor uzelf” met deze diensten.
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3. Indicatoren

De hier voorgestelde resultaten betreffen het percentage van de bevolking dat een beroep gedaan
heeft op deze diensten in de afgelopen 12 maanden. Gezien de heterogeniteit van de besproken
diensten is het niet relevant om een samengestelde indicator te creëren die het gebruik van
verschillende van deze diensten combineert.
Voor wat betreft het gebruik van thuisverzorging worden de volgende indicatoren geconstrueerd:
•

OH0301_1: percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door
een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden

•

OH0301_2: percentage van de bevolking dat de thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden volledig betaalde met eigen
middelen

•

OH0302_1: percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik
maakte van hulp aan huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen

•

OH0302_2: verdeling van de bevolking volgens de wijze van betaling van hulp aan huis
voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen in de afgelopen 12 maanden

•

OH0303_1: percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik
maakte van warme maaltijden aan huis

•

OH0304_1: percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik
maakte van vervoersdiensten

Voor wat betreft het gebruik van sociale en preventieve diensten worden de volgende indicatoren
geconstrueerd:
•

OH0401_1: percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden een contact had met Kind en Gezin/ONE

•

OH0402_1: percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden een contact had met een schoolarts

•

OH0403_1: percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in
de afgelopen 12 maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst

•

OH0404_1: percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met het OCMW

•

OH0405_1: percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

•

OH0406_1: percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden een contact had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvragen
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4. Resultaten

4.1.

Thuisverzorging door verpleegkundige of vroedvrouw
(OH0301_1) en wijze van betaling voor deze
dienstverlening (OH0301_2)

4.1.1. België
In België geeft 5% van de bevolking aan een beroep gedaan te hebben op thuisverzorging door
een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden. Iets meer dan een vijfde (21%)
van de personen die van deze dienstverlening gebruik maakten betaalden dit volledig uit eigen
middelen.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen doen vaker (6,6%) een beroep op een thuisverpleegkundige/vroedvrouw dan mannen
(3,5%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd. Op basis van de ruwe cijfers lijkt het
alsof vrouwen deze dienstverlening vaker volledig uit eigen middelen betalen (22% tegenover 18%
bij mannen), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd.
Oudere personen maken meer gebruik van thuisverzorging door een verpleegkundige. In de
bevolking jonger dan 55 jaar heeft minder dan 5% in de afgelopen 12 maanden een beroep
gedaan op deze dienstverlening. Vanaf 55 jaar stijgt dit percentage geleidelijk om 21% te bereiken
bij 75-plussers.
Figuur 1

Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens geslacht en leeftijd,
Gezondheidsenquête, België, 2008.
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Analyse volgens socio-economische variabelen
Gebruik van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw hangt samen met het
opleidingsniveau : 11% van de personen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs
hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een beroep gedaan op een
thuisverpleegkundige, tegenover 8% bij personen met een diploma lager secundair, 4% bij
persoenen met een diploma hoger secundair en 3% bij personen met een diploma hoger
onderwijs. Na correctie voor leeftijd en geslacht is er voor deze indicator een significant verschil
tussen personen met hoogstens een diploma lager secundair en diegenen met een diploma hoger
onderwijs. Het percentage personen dat deze dienstverlening volledig betaalde uit eigen middelen
varieert niet in functie van het opleidingsniveau, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht.
In halfstedelijke gemeenten doet men vaker een beroep op deze dienst (6,4%) dan in landelijke
gemeenten (5,3%) en in stedelijke gemeenten (4,3%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is
enkel het verschil tussen stedelijke en halfstedelijke gemeenten significant. In halfstedelijke
gemeenten wordt thuisverpleegkundige zorg ook minder vaak volledig betaald uit eigen middelen
(10%) dan dit het geval is in landelijke gemeenten (20%) en stedelijke gemeenten (29%). Voor
deze indicator is het verschil tussen halfstedelijke gemeenten, enerzijds, en landelijke en stedelijke
gemeenten, anderzijds, significant, zelfs na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Het percentage personen dat een beroep doet op een thuisverpleegkundige/vroedvrouw
evolueerde van 3% in 1997 over 6% in 2001 en 2004 naar 5% in 2008. Deze verschillen zijn
significant na correctie voor geslacht en leeftijd. Dezelfde tendens wordt gezien in alle gewesten
afzonderlijk.
Figuur 2

Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, per gewest en per jaar,
Gezondheidsenquête, België, 2008.

De indicator met betrekking tot de betaling van de thuisverzorging kwam in de
Gezondheidsenquête 2008 pas voor de eerste keer aan bod. Het is dus niet mogelijk om te
vergelijken met voorgaande jaren.
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4.1.2. Regio’s
Het gebruik van thuisverpleging varieert volgens de regio. Het percentage van de bevolking dat in
de afgelopen 12 maanden een beroep deed op een thuisverpleegkundige bedraagt 5,6% in
Vlaanderen, 2,4% in Brussel en 5,1% in Wallonië. Het verschil tussen Brussel en de twee andere
regio’s is significant na correctie voor geslacht en leeftijd.
In het Brussels Gewest betalen gebruikers van thuisverzorging deze dienstverlening vaker volledig
uit eigen middelen dan in de andere twee gewesten. Het gaat om 58% van de gebruikers
tegenover 33% in Wallonië en 12% in Vlaanderen. Deze verschillen zijn significant, zeker na
correctie voor leeftijd en geslacht.
Vlaams Gewest
In het Vlaams Gewest geeft 5,6% van de bevolking aan een beroep gedaan te hebben op
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden. De
verschillen in functie van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België
Figuur 3

Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden , Gezondheidsenquête, België,
2008, Vlaams Gewest.

12% van de personen die van deze dienstverlening gebruik maakten betaalden dit volledig uit
eigen middelen. Globaal genomen komen de analyses in functie van de achtergrondkenmerken
overeen met deze voor gans België. In het Vlaams Gewest vinden we geen verschillen in functie
van de urbanisatiegraad.
Brussels Gewest
In het Brussels Gewest geeft 2,4% van de bevolking aan een beroep gedaan te hebben op
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden. De
verschillen in functie van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België
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Thuisverpleegkundige zorg wordt meer gebruikt in de grote Vlaamse steden, Gent en Antwerpen
(7,0%) dan in de grote Waalse steden, Luik en Charleroi (3,1%) en in Brussel (2,4%). Na correctie
voor leeftijd en geslacht is enkel het verschil tussen Brussel en de grote Vlaamse steden
significant.

Figuur 4

Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België,
2008, Brussels Gewest

Van diegenen die van deze dienst gebruikt maakten betaalde meer dan de helft (58%) dit volledig
uit eigen middelen. Het verschil hierbij tussen mannen (37%) en vrouwen (67%) is na correctie
voor leeftijd niet significant. Wel zijn er verschillen in functie van het opleidingsniveau: personen
met hoogstens een diploma lager onderwijs betalen deze dienst vaker (74%) volledig uit eigen
middelen dan de hoger opgeleiden (tussen 45% en 59%). Dit verschil is significant na correctie
voor leeftijd en geslacht. In Brussel is het percentage personen dat deze dienst volledig uit eigen
middelen betaalt hoger (58%) dan in de grote Waalse steden, Luik en Charleroi (37%) en vooral
hoger dan in de grote Vlaamse steden, Antwerpen en Gent (22%). Het verschil tussen Brussel en
de twee grote Vlaamse steden is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Waals Gewest
In het Waals Gewest geeft 5 % van de bevolking aan een beroep gedaan te hebben op
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden. De
verschillen in functie van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België
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Figuur 5

Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een
verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België,
2008, Waals Gewest

Van diegenen die van deze dienst gebruik maakten betaalde een derde (33%) dit volledig uit eigen
middelen. Voor deze indicator is het verschil tussen mannen (29%) en vrouwen (36%) na correctie
voor leeftijd niet significant. Het verschil in functie van het opleidingsniveau is tegengesteld aan
wat we zien in het Brussels Gewest: in het Waals Gewest is het percentage personen dat
thuiszorg door een verpleegkundige volledig uit eigen middelen betaald minder groot bij personen
die hoogstens een diploma lager onderwijs hebben (15%) dan bij diegenen met een hoger diploma
(tussen 33% en 41%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Dit
percentage is ook hoger in stedelijke gemeenten (40%) dan in landelijke gemeenten (32%), en
vooral dan in halfstedelijke gemeenten (17%). Het verschil tussen steden en halfstedelijke
gemeenten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

4.2. Gebruik van diensten voor hulp aan huis (huishoudelijke
hulp, hulp voor ouderen)
(OH0302_1) en wijze van
betaling voor deze dienstverlening (OH0302_2)
4.2.1. België
In België geeft 6% van de bevolking aan in de afgelopen 12 maanden een beroep gedaan te
hebben op hulp aan huis (huishoudelijke hulp/hulp aan ouderen). De helft (50%) van de personen
die van deze dienstverlening gebruik maakten betaalde dit via dienstencheques, 36% betaalde dit
volledig uit eigen middelen en 11% betaalde dit op een andere manier.
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Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen hebben vaker (8,3%) een beroep gedaan op hulp aan huis (huishoudelijke hulp/hulp aan
ouderen) in de afgelopen 12 maanden dan mannen (4,5%). Dit verschil is significant na correctie
voor leeftijd. Op basis van de ruwe cijfers lijken vrouwen hiervoor minder (46%) gebruik te maken
van dienstencheques dan mannen (58%) en deze diensten vaker volledig uit eigen middelen (39%
tegenover 31% bij mannen) of op een andere manier (13% tegenover 8% bij mannen) te betalen.
Ouderen gebruiken vaker diensten voor hulp aan huis. Minder dan 5% van de personen jonger dan
65 jaar doen een beroep op deze diensten. Dit percentage bedraagt 13% bij 65-74-jarigen en 34%
bij 75-plussers. 65-plussers blijken deze diensten vaker volledig uit eigen middelen te betalen (4647%) dan via dienstencheques (38%), dit in tegenstelling tot volwassenen in de beroepsactieve
leeftijdscategorieën waar deze percentages respectievelijk 8-38% en 50-78% bedragen.
Figuur 6

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, volgens geslacht en leeftijd,
Gezondheidsenquête, België, 2008.

Analyse volgens socio-economische variabelen
Er is na correctie voor leeftijd en geslacht geen significant verschil in het gebruik van diensten voor
hulp aan huis (huishoudelijke hulp, hulp aan ouderen) tussen personen met hoogstens een
diploma lager onderwijs en personen met een diploma hoger onderwijs. Daarentegen vinden we
na correctie voor leeftijd en geslacht wel een verschil tussen de hoogst opgeleiden en personen
met een diploma secundair onderwijs. Deze laatste groepen doen minder vaak een beroep op dit
soort hulp.
Het aandeel van de personen die deze dienst gebruiken en dit volledig betalen uit eigen middelen
lijkt de dalen (van 50% naar 28%) naarmate het opleidingsniveau toeneemt, maar deze
percentages zijn niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Oudere personen, die het vaakst
gebruik maken van deze diensten, hebben minder vaak dan jongeren een diploma van hogere
studies.
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In halfstedelijke gemeenten maakt men het meest gebruik van dit soort dienstverlening: 7,5%
tegenover 6,4% in landelijke gemeenten en 5,9% in stedelijke gemeenten. Deze verschillen zijn
echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Het percentage personen dat een beroep doet op een dienst voor hulp aan huis evolueerde van
3% in 2004, over 2% in 2004 naar 6% in 2008. De verschillen zijn significant na correctie voor
geslacht en leeftijd. Deze trend komt vooral overeen met wat in Vlaanderen gezien wordt: een
daling van 3,5% naar 2,2% tussen 2001 en 2004, daarna een stijging tot 9,0% in 2008. Deze
verschillen zijn significant na correctie voor geslacht en leeftijd. In Wallonië en Brussel stellen we
op basis van een statistische modellering, en ook na correctie voor leeftijd en geslacht, tussen
2001 en 2008 een lineaire stijging vast. In Wallonië neemt dit percentage toe van 2,2% in 2001
naar 2,6% in 2008 en in Brussel van 1,8% in 2001 naar 3,6% in 2008.
Figuur 7

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, per gewest en per jaar,
Gezondheidsenquête, België, 2008.

De indicator met betrekking tot de betaling van de diensten voor hulp aan huis kwam in de
Gezondheidsenquête 2008 pas voor de eerste keer aan bod. Het is dus niet mogelijk om te
vergelijken met voorgaande jaren.

4.2.2. Regio’s
Het gebruik van diensten voor hulp aan huis vertoont regionale verschillen. Het aantal mensen dat
gebruik maakt van deze diensten is het hoogst (9%) in Vlaanderen, gevolgd door Brussel (4%) en
Wallonië (3%). Deze verschillen zijn significant na correctie voor geslacht en leeftijd.
Het percentage personen dat deze dienst gebruikt en dit volledig betaalt uit eigen middelen is het
hoogst in het Brussels gewest (43%). In Wallonië en Vlaanderen is dit respectievelijk 38% en 36%.
Betaling via dienstencheques gebeurt minder vaak in Brussel (36%) dan in Wallonië (45%) en
Vlaanderen (52%).
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Vlaams Gewest
In het Vlaams Gewest deed 9% van de bevolking een beroep op diensten voor hulp aan huis in de
12 maanden voorafgaand aan het interview. De verschillen in functie van de
achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België.
Figuur 8

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Vlaams Gewest.

Het percentage personen dat deze dienst gebruikt en volledig betaalt uit eigen middelen is het in
het Vlaams gewest 36%; 52% betaalt deze dienst met dienstencheques en 10% betaalt op een
andere manier. Voor deze indicator zijn de verschillen in functie van de achtergrondkenmerken
dezelfde als voor gans België.

Brussels Gewest
In het Brussels Gewest deed 3,5% van de bevolking een beroep op diensten voor hulp aan huis in
de 12 maanden voorafgaand aan het interview. De verschillen in functie van de
achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België.
In de grote steden in Vlaanderen (Gent en Antwerpen) wordt meer (9,0%) gebruik gemaakt van
deze dienst dan in Luik en Charleroi (2,4%) en Brussel (3,6%). Na correctie voor leeftijd en
geslacht is het verschil tussen de Vlaamse grote steden, enerzijds, en Brussel en de Waalse grote
steden, anderzijds, significant.
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Figuur 9

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Brussels Gewest

Het percentage personen dat deze dienst gebruikt en volledig betaalt uit eigen middelen is het in
het Brussels gewest 43%; 36% betaalt deze dienst met dienstencheques en 11% betaalt op een
andere manier. Het aantal vrouwen dat deze dienst gebruikt en volledig betaalt uit eigen middelen
lijkt iets lager (42%) te zijn dan het aantal mannen (45%).
Waals Gewest
In het Vlaams Gewest deed 3% van de bevolking een beroep op diensten voor hulp aan huis in de
12 maanden voorafgaand aan het interview. De verschillen in functie van de
achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België, maar zijn niet significant na correct voor
leeftijd en geslacht.
Figuur 10

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Waals Gewest
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Het percentage personen dat deze dienst gebruikt en volledig betaalt uit eigen middelen is het in
het Brussels gewest 38%; 45% betaalt deze dienst met dienstencheques en 15% betaalt op een
andere manier.

4.3. Gebruik van warme maaltijden aan huis (OH0303_1)
4.3.1. België
In België maakte 1,4% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik
van een dienst die warme maaltijden bezorgt aan huis.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen doen vaker (1,5%) dan mannen een beroep op een dienst voor warme maaltijden aan
huis dan mannen (1,2%), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd.
Le service de repas chauds à domicile est plus souvent utilisé parmi les groupes de personnes
âgées: avant 65 ans le pourcentage de personnes qui ont fait appel à ce service est inférieur à 1%;
les personnes qui ont entre 65 et 74 ans sont 2% à l’utiliser et au-delà de 74 ans, elles sont 11% à
l’utiliser.
Het gebruik van deze diensten komt vooral voor bij ouderen: vóór de leeftijd van 65 jaar doet
minder dan 1% van de bevolking een beroep op deze diensten. Tussen 65 en 74 jaar bedraagt dit
percentage 2%. Bij 75-plussers gaat het om 11%.
Figuur 11

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008.
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Analyse volgens socio-economische variabelen
Het gebruik van een dienst warme maaltijden aan huis varieert volgens het opleidingsniveau: het
gaat om 4,5% van de personen zonder diploma of enkele een diploma lager onderwijs, 2,5% van
de personen met een diploma lager secundair, 0,8% van de personen met een diploma hoger
secundair en 0,5% van de personen met een diploma hoger onderwijs. Na correctie voor leeftijd en
geslacht blijkt er een significant verschil te zijn tussen enerzijds personen met hoogstens een
diploma lager secundaire en anderzijds diegenen met een diploma hoger secundair en hoger.
Na correctie voor leeftijd en geslacht noteren we voor deze indicator geen significante verschillen
in functie van de urbanisatiegraad van de gemeente waar men woont.
Evolutie doorheen de tijd
Het gebruik van warme maaltijden aan huis evolueerde van 1% in 2001 over 0,8% in 2004 naar
1,4% in 2008. In Brussel is het verschil tussen 2008 en de twee andere jaren na correctie voor
leeftijd en geslacht significant.

Figuur 12

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, per gewest en per jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.

4.3.2. Regio’s
Het gebruik van warme maaltijden is meer uitgesproken in het Brussels Gewest (1,9%) dan in de
twee andere gewesten (1,3%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Vlaams Gewest
In het Vlaams Gewest maakte 1,3% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een dienst die warme maaltijden bezorgt aan huis. De verschillen in functie
van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België.
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Figuur 13

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Vlaams Gewest.

Brussels Gewest
In het Brussels Gewest maakte 1,9% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een dienst die warme maaltijden bezorgt aan huis. De verschillen in functie
van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België. Opgemerkt dient te worden dat
het percentage personen dat gebruik maakt van warme maaltijden aan huis in Brussels vanaf de
leeftijd van 55 jaar hogere dan 1% bedraagt: 2,5% in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, 6,2% in de
leeftijdsgroep 65-74 jaar en 11,9% bij 75-plussers.

Dit soort dienstverlening wordt in Brussel (1,9%) vaker gebruikt dan in de grote Vlaamse steden
(Gent en Antwerpen) (1,4%) en de grote Waalse steden (Luik en Charleroi) (1,1%). Na correctie
voor leeftijd en geslacht zijn deze verschillen echter niet significant.
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Figuur 14

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Brussels Gewest

Waals Gewest
In het Waals Gewest maakte 1,3% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een dienst die warme maaltijden bezorgt aan huis. De verschillen in functie
van de achtergrondkenmerken zijn dezelfde als voor gans België.
Figuur 15

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Waals Gewest
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4.4. Gebruik van vervoersdiensten (OH0304_1)
4.4.1. België
In België heeft 1,4% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik
gemaakt van een vervoersdienst.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen doen vaker (1,9%) een beroep op een vervoersdienst dan mannen (0,8%) Dit verschil is
significant na correctie voor leeftijd.
Vervoersdiensten worden ook vaker gebruikt door ouderen. Onder de leeftijd van 65 jaar
rapporteert minder dan 1% van de bevolking het gebruik van een vervoersdienst in de afgelopen
12 maanden; tussen de 65 en 74 jaar is dit 3% en bij 75-plussers 5%.
Figuur 16

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een
vervoersdienst, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008.

Analyse volgens socio-economische variabelen
Het gebruik van een vervoersdienst lijkt te dalen naarmate het opleidingsniveau stijgt (van 3,3%
naar 0,7%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is er voor deze indicator een significant verschil
tussen de laagst (hoogste gebruik) en de hoogst geschoolden (laagste gebruik).
Het gebruik van deze diensten hangt niet significant samen met de urbanisatiegraad van de
gemeente waar men woont, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht.
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Evolutie doorheen de tijd
Deze indicator kwam in de Gezondheidsenquête 2008 pas voor de eerste keer aan bod. Het is dus
niet mogelijk om te vergelijken met voorgaande jaren.

4.4.2. Regio’s
Het gebruik van een vervoersdienst is hoger in Brussel (2,0%) dan in de andere twee gewesten
(1,3%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is enkel het verschil tussen Brussel en Vlaanderen
significant.
Vlaams Gewest
In het Vlaams Gewest maakte 1,3% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een vervoersdienst. De verschillen in functie van de achtergrondkenmerken
zijn dezelfde als voor gans België.

Figuur 17

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een
vervoersdienst, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Vlaams Gewest.

Brussels Gewest
In het Brussels Gewest maakte 2,0% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een vervoersdienst. De verschillen in functie van de achtergrondkenmerken
zijn dezelfde als voor gans België.
Van deze dienst wordt minder vaak gebruik gemaakt in de Waalse grote steden (Luik en Charleroi)
(0,2%) dan in de Vlaamse grote steden (Gent en Antwerpen) (2,0%) en in Brussel (2,3%). Na
correctie voor leeftijd en geslacht is het verschil tussen de Waalse grote steden, enerzijds, en de
Vlaamse grote steden en Brussel anderzijds significant.
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Figuur 18

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een
vervoersdienst, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008,
Brussels Gewest

Waals Gewest
In het Waals Gewest maakte 1,3% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview gebruik van een vervoersdienst. De verschillen in functie van de achtergrondkenmerken
zijn dezelfde als voor gans België. In het Waals Gewest lijkt het er op dat deze dienst meer
gebruikt wordt in landelijke gemeenten (1,8%) dan in stedelijke (1,1%) en halfstedelijke (0,9%),
maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Figuur 19

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een
vervoersdienst, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008, Waals Gewest
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4.5. Contacten met Kind en Gezin of ONE, een schoolarts, een
arbeidsgeneeskundige dienst (OH0401_1 tot OH0403_1)
4.5.1. België
64% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar heeft in het jaar voorafgaand aan het interview een
contact gehad met Kind en Gezin of ONE.
51% van de kinderen en adolescent tussen 3 en 18 jaar heeft in het jaar voorafgaand aan het
interview een contact gehad met een schoolarts.
32% van de beroepsactieve bevolking tussen 15 en 64 jaar heeft in het jaar voorafgaand aan de
enquête een contact gehad met een arbeidsgeneeskundige dienst.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Meisjes lijken iets vaker (67%) een contact te hebben met Kind en Gezin/ONE dan jongens (67%),
maar dit verschil is niet significant. Ook het verschil in contacten met de schoolarts tussen jongens
(50%) en meisjes (53%) is niet significant.
36% van de beroepsactieve mannelijke bevolking tussen 15 en 64 jaar rapporteert een contact met
een arbeidsgeneeskundige dienst in het afgelopen jaar. Voor de vrouwelijke beroepsactieve
bevolking van dezelfde leeftijdsgroep is dit slechts 27%. Dit verschil is significant na correctie voor
leeftijd. Het aantal beroepsactieve personen dat gezien werd door een arbeidsgeneeskundige
dienst lijkt licht te dalen met de leeftijd.
Figuur 20

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, volgens geslacht en leeftijd,
Gezondheidsenquête, 2008, België.
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Analyse volgens socio-economische variabelen
Er zijn voor wat betreft contacten met Kind en Gezin/ONE of de schoolarts geen verschillen in
functie van het opleidingsniveau van de huishoudens waartoe de kinderen of jongeren behoren.
Anderzijds blijkt dat personen met een diploma hoger secundair onderwijs ook na correctie voor
leeftijd en geslacht significant vaker (37%) een contact met een arbeidsgeneeskundige dienst
rapporteren dan personen met een diploma hoger onderwijs (29%) en personen met geen diploma
of enkel een diploma lager onderwijs (25%). Tussen personen met een diploma lager secundair
onderwijs en de andere opleidingscategorieën wordt voor deze indicator geen verschillen
waargenomen.
Kinderen tussen 0 en 3 jaar die in de stad wonen (62%) blijken minder vaak een contact te hebben
met Kind en Gezin of ONE dan kinderen in halfstedelijke (70%) of landelijke (66%) gemeenten.
Deze verschillen zijn echter niet significant. Ook voor wat betreft het contact van schoolgaande
jongeren (3 tot 18 jaar) met de schoolarts zijn er geen significante verschillen volgens de
urbanisatiegraad van de gemeente waar men woont. Het percentage jongeren (tussen 3 en 18
jaar) dat het afgelopen jaar door een schoolarts gezien werd bedraagt 54% in steden, 47% in
halfstedelijke gemeenten en 50% in landelijke gemeenten.
Er wordt tevens geen significante samenhang gevonden tussen de urbanisatiegraad en contacten
van de beroepsactieve bevolking van 15 tot 64 jaar met een arbeidsgeneeskundige dienst.
Evolutie doorheen de tijd
Op het niveau van België in zijn geheel blijkt dat het aantal kinderen (tussen 0 en 3 jaar) dat in het
afgelopen jaar gezien werd door Kind en Gezin of ONE tussen 2001 (69%) en 2004 (65%) gedaald
is, maar daarna stabiel bleef (64% in 2008). Het verschil met 2001 is echter niet significant na
correctie voor leeftijd en geslacht.
Het percentage kinderen en adolescenten (tussen 3 en 18 jaar) dat in het jaar voorafgaand aan de
enquête een contact had met de schoolarts is tussen 2001 (60%) en 2004 (61%) gelijk gebleven,
maar in 2008 gedaald tot 51%. Dit verschil is echter niet significant na correctie voor leeftijd en
geslacht. Wanneer we de evolutie bekijken per regio vinden we tussen 2001 en 2008 in het
Brussels Gewest een daling vaan 66% naar 54% en in het Waals Gewest een daling van 69%
naar 57%. Na correctie voor leeftijd en geslacht is deze daling lineair en significant.
Het percentage van de beroepsactieve bevolking tussen 15 en 64 jaar dat aangeeft in de 12
maanden voorafgaand aan de enquête een arbeidsgeneeskundige dienst te hebben
gecontacteerd is abnormaal laag in 1997 (15%) in vergelijking met 2001 (34%), 2004 (33%) en
2008 (32%). Men kan zich afvragen of het niet om een artefact gaat.

4.5.2. Regio’s
Het percentage kinderen tussen 0 en 3 jaar dat in het jaar voorafgaand aan de enquête gezien
werd door Kind en Gezin of ONE lijkt hoger te zijn in Vlaanderen (70%) dan in Brussel (60%) en
Wallonië (57%). De verschillen zijn echter niet significant.
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Figuur 21

Percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met Kind en Gezin/ONE, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België 2008.

Het percentage kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar dat in het jaar voorafgaand aan de
enquête gezien werd door een schoolarts is significant hoger in Wallonië (57%) dan in Vlaanderen
(47%). Er wordt voor deze indicator geen significant verschil gevonden tussen Brussel (54%) en de
ander twee regio’s.

Figuur 22

Percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een schoolarts, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België 2008.

Na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt het percentage beroepsactieve personen tussen 15 en
64 jaar die in het jaar voorafgaand aan het interview een contact hadden met een
arbeidsgeneeskundige dienst hoger te zijn in Wallonië (37%) dan in Vlaanderen (30%) en Brussel
(26%).
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Figuur 23

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, per jaar en per gewest,
Gezondheidsenquête, België 2008.

4.6. Contacten met het OCMW (OH0404_1)
4.6.1. België
In België heeft 3% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een contact
gehand met het OCMW.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen geven vaker een contact aan met het OCMW in het afgelopen jaar (3,2%) dan mannen
(2,5%). Dit verschil is echter niet significant na correctie voor leeftijd.
75-plussers doen het vaakst een beroep op het OCMW, gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 25
en 44 jaar.
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Figuur 24

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had met het OCMW,
volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België 2008.

Analyse volgens socio-economische variabelen
Voor deze indicator wordt heel duidelijk een socio-economische gradiënt gezien: naarmate het
opleidingsniveau toeneemt, wordt minder een beroep gedaan op het OCMW (van 7% bij de laagst
geschoolden tot minder dan 1% bij de hoogst geschoolden. Deze gradiënt is ook duidelijk na
correctie voor leeftijd en geslacht.
In landelijke gebieden (1,6%) wordt minder een beroep gedaan op het OCMW dan in steden
(3,6%) en halfstedelijke gebieden (3,1%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en
geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
In 1997 bleek 1,3% van de bevolking in het afgelopen jaar een beroep te hebben gedaan op het
OCMW. In 2001 is dit percentage gestegen tot 2,3%, in 2004 bleef dit vervolgens vrij stabiel (2,1%)
om in 2008 terug te stijgen (2,9%). In 1997, 2001 en 2004 waren personen in instellingen (rusthuis
of rust- en verzorgingstehuis) niet in deze cijfers opgenomen. In 2008 was dit wel het geval. Op
basis van een statistische modellering blijkt het aantal mensen dat een beroep doet op het OCMW
op het niveau van België toe te nemen (na correctie voor leeftijd en geslacht). Dit is meer bepaald
het geval in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië daarentegen blijft deze indicator constant in de tijd.

4.6.2. Regio’s
De Brusselse bevolking doet vaker een beroep op het OCMW (5%) dan de bevolking in
Vlaanderen (3%) en Wallonië (2%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Voor een groot stuk kan dit verklaard worden door het stedelijk karakter van Brussel. Er is
inderdaad geen significant verschil (ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht) in het
percentage personen dat een beroep doet op het OCMW tussen Brussel (5,3%), de grote Vlaamse
steden, Gent en Antwerpen, (5,5%) en de grote Waalse steden, Luik en Charleroi (4,1%).
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Figuur 25

4.7.

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had met het OCMW,
volgens jaar en gewest, Gezondheidsenquête, België 2008.

Contacten
met
een
centrum
voor
geestelijke
gezondheidszorg (OH0405_1) en contacten met een
centrum voor geboorteplanning en gezinsvragen
(OH0406_1)

4.7.1. België
In België heeft 0,9% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een
contact gehand met een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) en heeft 0,4% een
contact gehad met een centrum voor geboorteplanning en gezinsvragen.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Mannen en vrouwen consulteren even vaak een CGGZ. Personen tussen 25 en 34 jaar
contacteren deze dienst het vaakst, 75-plussers het minst.
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Figuur 26

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had met een
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête,
België 2008.

Vrouwen tussen 15 en 49 jaar geven vaker (0,7%) aan dat ze een centrum voor geboorteplanning
en gezinsvragen contacteerden dan mannen van dezelfde generatie (0,1%). Vooral personen
tussen 20 en 24 doen beroep op deze dienstverlening. Het gaat vooral om vrouwen.

Figuur 27

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvragen, volgens geslacht en leeftijd,
Gezondheidsenquête, België 2008.
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Analyse volgens socio-economische variabelen
Personen met het hoogste opleidingsniveau (0,7%) doen minder vaak een beroep op een CGGZ
dan de laagst opgeleiden (1,1%) en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Dit verschil wordt niet gezien voor contacten met een centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen.
In landelijke gemeenten (0,4%) doen mensen minder vaak een beroep of een CGGZ dan in steden
(1,1%) of halfstedelijke gemeenten (0,9%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en
geslacht. Ook voor wat betreft de contacten met een centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen is er variatie in functie van de urbanisatiegraad. In stedelijke gemeenten (0,8%)
rapporteren mensen vaker een contact dan in halfstedelijke (0,2%) en landelijke gemeenten
(0,1%).
Evolutie doorheen de tijd
Tussen 2001 en 2008 blijft het aantal personen dat een beroep deed op een CGGZ vrij constant.
In 1997, 2001 en 2004 waren personen in instellingen (rusthuis of rust- en verzorgingstehuis) niet
in de cijfers opgenomen. In 2008 was dit wel het geval. Op basis van een statistische modellering
blijkt voor deze indicator enkel in het Waals Gewest een significante trend te bespeuren: van 1,1%
in 2001 naar 0,5% in 2008.

4.7.2. Regio’s
De Brusselse bevolking doet vaker een beroep op een CGGZ (1,5%) dan de bevolking in
Vlaanderen (0,9%) en Wallonië (0,5%). Het verschil tussen Wallonië en Brussel is significant na
correctie voor leeftijd en geslacht.
De Brusselse bevolking doet vaker een beroep op een centrum voor geboorteplanning en
gezinsvragen (2,4%) dan de bevolking in Vlaanderen (0,0%) en Wallonië (0,4%). Het verschil
tussen Brussel en de andere twee gewesten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.
Figuur 28

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvragen, Gezondheidsenquête, België 2008.
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5. Bespreking

Het aantal personen dat een beroep doet op thuisverpleegkundige zorg is in België sinds 2004
stabiel gebleven. Vooral ouderen maken hiervan gebruik (1 persoon op 10 in de leeftijdsgroep 6574 jaar; 1 op 5 bij 75-plussers) en vrouwen meer dan mannen. Dit geldt eveneens voor
huishoudelijke hulp aan huis (gebruikt door 13% van de 65-74-jarigen en 34% van de 75-plussers.
Omdat mannen een kortere levensverwachting hebben dan vrouwen, zijn het vooral de vrouwen
die alleen wonen op oudere leeftijd. Wellicht kunnen mannen die nood hebben aan thuisverzorging
(zoals persoonlijke hygiëne) en huishoudelijke hulp hiervoor meer rekenen op hun partner dan
vrouwen, wat verklaart waarom ze minder een beroep doen op formele diensten. Vrouwen maken
ook minder gebruik van transportdiensten (bij de 75-plussers is dit iets meer dan 6%) wat zich
wellicht deels verklaard doordat vrouwen van deze generatie zich minder buitenshuis verplaatsen
dan mannen. Anderzijds blijkt dat 10% van de 75-plussers gebruikt maakt van warme maaltijden
aan huis zonder dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Verder stellen we vast dat in
Vlaanderen en Wallonië 75-plussers vaker het OCMW contacteren dan jongeren (respectievelijk
8,6% tegenover 3,5% en 5,9% tegenover 3,3%). Dit is niet het geval in Brussel waar slechts 5%
van de 75-plussers een beroep doet op het OCMW, tegenover 8% van de 65-74-jarigen en 6-7%
van de 15-44-jarigen. Globaal gezien doet men in Brussel (5%) nochtans vaker een beroep op het
OCMW dan in Vlaanderen (3%) en Wallonië (2%)

Uit de resultaten van de gezondheidsenquête blijkt duidelijk dat de dienstverlening van
thuisverpleegkundigen, diensten voor warme maaltijden thuis, vervoersdiensten, het OCMW en
CGGZ meer gebruikt worden door laaggeschoolden dan hooggeschoolden.

Eén persoon op 5 (21%) van de algemene bevolking (alle leeftijden samen), en iets meer van de
ouderen (22 tot 27%) geeft aan de dienstverlening van een thuisverpleegkundige volledig uit eigen
middelen betaald te hebben. Meer dan één derde (36%) van de bevolking geeft aan dat ze de
huishoudelijke hulp waar op ze een beroep deden volledig betaald hebben uit eigen middelen;
voor ouderen is dit zelfs nog hoger (46%-47%). Het zijn vooral gepensioneerden die van deze
diensten gebruik maken.

Tussen 2004 en 2008 is het aantal mensen dat gebruik maakte van huishoudelijke hulp of hulp
aan ouderen duidelijk gestegen. Dit is zo voor het ganse land, maar is vooral uitgesproken in
Vlaanderen. In Vlaanderen wordt het meest gebruik gemaakt van deze dienstverlening (9% van de
totale bevolking, tegenover 4% in Brussel en 3% in Wallonië) en het is ook in Vlaanderen dat men
deze dienstverlening vooral betaald met dienstencheques (52% tegenover 45% in Wallonië en
36% in Brussel). Het hoger gebruik van dienstencheques in Vlaanderen verklaart er misschien
gedeeltelijk de toename van het gebruik van huishoudelijke hulp tussen 2004 en 2008. Dit kan
echter op basis van de enquêtegegevens niet nagegaan worden.
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De Brusselse bevolking doet minder een beroep op thuisverpleging dan de bevolking van Wallonië
(5%) en Vlaanderen (6%) en geeft vaker aan deze volledig te betalen uit eigen middelen (58% in
Brussel tegenover 33% in Wallonië en 12% in Vlaanderen); bovendien is drie vierden van hen
laaggeschoold (maximum een diploma lager onderwijs). Het is ook in Brussel dat men vaakst hulp
aan huis (huishoudelijke hulp, hulp aan ouderen) volledig uit eigen middelen betaalt (43%,
tegenover 38% in Wallonië en 36% in Vlaanderen). Men kan zich dan ook afvragen of Brusselse
ouderen wel voldoende op de hoogte zijn van deze diensten en van de mogelijkheid om deze te
betalen via dienstencheques, of misschien te kampen hebben met een gebrek aan
toegankelijkheid aan deze diensten en/ of dienstencheques.

Daar sommige indicatoren specifieke doelgroepen beogen is de steekproef soms te klein om
voldoende betrouwbare conclusies te maken. Bijkomende analyses waarbij de gegevens van de 3
laatste opeenvolgende enquête worden samengevoegd kunnen toelaten om het profiel van de
gebruikers en niet-gebruikers van deze diensten duidelijker in kaart te brengen, alsook om meer
inzicht te verwerven in de determinanten van het gebruik.
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Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, België
%
(Ruw)

OH0301_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N
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3,5 (2,9-4,2)

2,7 (2,1-3,3)
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Vrouwen

6,6 (5,7-7,5)

4,4 (3,5-5,5)
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0 - 14

2,0 (0,8-3,2)

2,0 (1,0-3,6)
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1939
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Hoger onderwijs

3,0 (2,2-3,9)

2,9 (2,1-4,0)

4185

Stedelijk gebied

4,3 (3,6-5,1)

2,9 (2,3-3,6)

6309

Halfstedelijk gebied

6,4 (4,8-8,0)

4,4 (3,2-6,0)

1823

Landelijk gebied

5,3 (4,3-6,4)

3,6 (2,8-4,7)

3012

Vlaams Gewest

5,6 (4,7-6,5)

3,7 (3,0-4,7)

3862

Brussels Gewest

2,4 (1,8-2,9)

1,7 (1,3-2,2)

3300

Waals Gewest

5,1 (4,2-6,0)

3,5 (2,8-4,4)

3982

1997

3,2 (2,6-3,7)

2,5 (2,1-3,0)

10115

2001

6,3 (5,6-6,9)

4,4 (3,9-4,9)

12021

2004

6,3 (5,8-6,9)

4,5 (4,0-5,0)

12853

2008

5,1 (4,5-5,7)

3,3 (2,9-3,9)

11144

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking** dat de thuisverzorging door een verpleegkundige of
vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden volledig betaalde met eigen middelen, België
%
(Ruw)

OH0301_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

18,1 (11,2-25,0)

18,4 (11,1-29,0)

220

Vrouwen

22,2 (16,8-27,7)

19,7 (12,9-28,8)

474

0 - 14

21,8 (7,0-36,6)

21,9 (5,6-57,1)

16

15 - 24

37,5 (25,8-49,1)

37,0 (13,5-68,9)

15

25 - 34

16,4 (0,0-38,6)

16,1 (3,8-48,1)

27

35 - 44

14,1 (1,4-26,7)

13,8 (5,2-31,8)

27

45 - 54

15,6 (6,5-24,7)

15,6 (6,0-34,9)

40

55 - 64

11,2 (3,6-18,8)

11,3 (5,6-21,4)

77

65 - 74

21,9 (10,4-33,4)

21,5 (12,0-35,6)

76

75 +

26,6 (20,1-33,1)

26,2 (19,9-33,6)

416

Lager/geen diploma

21,2 (13,3-29,1)

14,7 (6,9-28,8)

219

Lager secundair

17,5 (8,2-26,9)

14,2 (5,5-32,2)

158

Hoger secundair

21,6 (12,0-31,3)

20,1 (10,4-35,4)

159

Hoger onderwijs

20,0 (10,5-29,6)

21,3 (12,8-33,3)

118

Stedelijk gebied

29,2 (21,2-37,3)

27,5 (17,9-39,7)

317

Halfstedelijk gebied

10,2 (5,2-15,2)

9,1 (5,0-15,9)

150

Landelijk gebied

19,8 (11,5-28,0)

18,0 (10,2-29,9)

227

Vlaams Gewest

12,4 (7,9-17,0)

10,6 (6,6-16,5)

307

Brussels Gewest

58,2 (46,0-70,5)

55,5 (40,3-69,7)

115

Waals Gewest

33,0 (23,7-42,2)

30,9 (19,9-44,7)

272

2008

20,8 (16,3-25,3)

694

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
**Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, België
%
(Ruw)

OH0302_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,5 (3,7-5,3)

2,6 (2,0-3,3)

5083

Vrouwen

8,3 (7,3-9,3)

4,1 (3,3-5,2)

5834

0 - 14

0,7 (0,2-1,1)

0,7 (0,3-1,3)

1542

15 - 24

0,6 (0,0-1,1)

0,6 (0,2-1,4)

1183

25 - 34

4,9 (2,5-7,3)

4,8 (2,9-7,7)

1306

35 - 44

4,7 (3,1-6,4)

4,6 (3,3-6,5)

1466

45 - 54

4,1 (2,4-5,8)

4,0 (2,6-6,1)

1371

55 - 64

3,6 (2,2-4,9)

3,5 (2,4-5,0)

1306

65 - 74

12,7 (9,1-16,2)

12,3 (9,2-16,1)

853

75 +

34,0 (30,2-37,8)

32,5 (28,7-36,5)

1890

Lager/geen diploma

14,4 (11,3-17,4)

3,2 (2,1-4,6)

1494

Lager secundair

7,4 (5,4-9,3)

2,4 (1,7-3,4)

1690

Hoger secundair

4,3 (3,2-5,4)

2,3 (1,7-3,1)

3319

Hoger onderwijs

5,8 (4,6-7,0)

4,5 (3,4-5,9)

4085

Stedelijk gebied

5,9 (4,9-6,9)

2,9 (2,2-3,9)

6148

Halfstedelijk gebied

7,5 (5,8-9,3)

3,9 (2,9-5,2)

1803

Landelijk gebied

6,4 (5,1-7,8)

3,3 (2,4-4,5)

2966

Vlaams Gewest

9,0 (7,8-10,3)

4,7 (3,7-6,0)

3807

Brussels Gewest

3,6 (2,9-4,4)

1,8 (1,3-2,4)

3207

Waals Gewest

2,6 (2,1-3,2)

1,2 (0,9-1,5)

3903

2001

2,9 (2,4-3,4)

1,2 (1,0-1,5)

12004

2004

2,0 (1,7-2,3)

0,9 (0,7-1,1)

12414

2008

6,4 (5,7-7,2)

3,0 (2,5-3,7)

10917

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling van de bevolking* volgens de wijze van betaling van hulp aan huis
voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen in de afgelopen 12 maanden, België
Betaald
via
diensten
cheques

OH0302_2

Betaald
Volledig
door
betaald
andere
uit eigen
middelen middelen

Betaling
middel
niet
bekent

Geen
antwoord
over
betaling

N

Mannen

57,8

31,0

7,8

1,0

2,5

284

Vrouwen

46,4

39,1

12,7

0,2

1,6

577

0 - 14

59,7

18,7

12,8

8,8

0,0

15

15 - 24

74,0

10,2

15,8

0,0

0,0

10

25 - 34

68,5

8,4

22,5

0,0

0,6

37

35 - 44

73,1

25,3

0,3

0,0

1,3

54

45 - 54

78,4

19,6

2,0

0,0

0,0

46

55 - 64

50,4

38,4

11,2

0,0

0,0

46

65 - 74

38,2

45,5

11,7

0,6

3,9

84

75 +

37,7

46,7

12,7

0,4

2,4

569

Lager/geen diploma

29,5

49,7

18,1

1,1

1,6

244

OPLEIDINGS- Lager secundair
NIVEAU
Hoger secundair

43,2

44,8

9,4

0,0

2,6

166

54,5

29,7

12,6

0,1

3,1

174

Hoger onderwijs

65,0

27,7

6,2

0,0

1,0

239

49,5

34,7

12,2

0,7

2,9

438

50,2

37,0

11,0

0,0

1,8

185

Landelijk gebied

51,1

38,1

9,6

0,6

0,7

238

Vlaams Gewest

52,0

35,7

10,4

0,3

1,6

499

Brussels Gewest

36,2

43,3

10,8

2,1

7,7

178

Waals Gewest

45,4

37,5

15,3

0,7

1,1

184

2008

50,2

36,4

11,1

0,5

1,9

861

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

Stedelijk gebied
URBANISATIEGRAAD Halfstedelijk gebied

VERBLIJFPLAATS

JAAR

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, België
%
(Ruw)

OH0303_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,2 (0,9-1,5)

0,5 (0,3-0,8)

5124

Vrouwen

1,5 (1,2-1,8)

0,5 (0,3-0,7)

5884

0 - 14

0,1 (0,0-0,3)

0,1 (0,0-0,4)

1555

15 - 24

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,0-1,4)

1192

25 - 34

0,3 (0,0-0,6)

0,3 (0,1-0,8)

1316

35 - 44

0,6 (0,1-1,1)

0,6 (0,2-1,3)

1478

45 - 54

0,4 (0,0-0,7)

0,4 (0,1-1,0)

1380

55 - 64

0,7 (0,2-1,1)

0,7 (0,3-1,3)

1317

65 - 74

2,3 (1,1-3,5)

2,3 (1,3-3,8)

866

10,5 (8,5-12,5)

10,5 (8,6-12,8)

1904

Lager/geen diploma

4,5 (3,3-5,8)

0,9 (0,5-1,4)

1501

Lager secundair

2,5 (1,5-3,5)

0,8 (0,4-1,4)

1701

Hoger secundair

0,8 (0,5-1,2)

0,5 (0,3-0,8)

3348

Hoger onderwijs

0,5 (0,2-0,7)

0,3 (0,2-0,6)

4124

Stedelijk gebied

1,5 (1,1-1,8)

0,5 (0,3-0,8)

6219

Halfstedelijk gebied

1,4 (0,8-2,0)

0,5 (0,3-0,8)

1801

Landelijk gebied

1,2 (0,8-1,6)

0,4 (0,3-0,7)

2988

Vlaams Gewest

1,3 (0,9-1,6)

0,5 (0,3-0,7)

3811

Brussels Gewest

1,9 (1,4-2,5)

0,8 (0,5-1,3)

3242

Waals Gewest

1,3 (0,9-1,7)

0,5 (0,3-0,8)

3955

2001

1,0 (0,7-1,2)

0,3 (0,2-0,4)

12002

2004

0,8 (0,6-1,0)

0,3 (0,2-0,4)

12416

2008

1,4 (1,1-1,6)

0,4 (0,3-0,5)

11008

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte
van vervoersdiensten, België
%
(Ruw)

OH0304_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,8 (0,6-1,1)

0,7 (0,4-1,0)

5101

Vrouwen

1,9 (1,4-2,4)

1,3 (0,9-1,8)

5848

0 - 14

1,1 (0,2-1,9)

1,0 (0,5-2,2)

1547

15 - 24

0,4 (0,0-0,8)

0,4 (0,1-1,1)

1182

25 - 34

0,8 (0,3-1,3)

0,8 (0,4-1,5)

1311

35 - 44

0,4 (0,1-0,8)

0,4 (0,2-0,9)

1473

45 - 54

1,1 (0,5-1,8)

1,1 (0,6-1,9)

1374

55 - 64

1,0 (0,4-1,7)

1,0 (0,5-1,8)

1312

65 - 74

3,3 (1,4-5,3)

3,1 (1,8-5,4)

857

75 +

4,8 (3,6-6,1)

4,3 (3,2-5,6)

1893

Lager/geen diploma

3,3 (2,1-4,4)

1,4 (0,9-2,2)

1498

Lager secundair

1,6 (0,7-2,5)

0,9 (0,5-1,8)

1687

Hoger secundair

1,4 (0,8-2,0)

1,1 (0,7-1,7)

3330

Hoger onderwijs

0,7 (0,4-1,1)

0,7 (0,4-1,1)

4102

Stedelijk gebied

1,4 (1,0-1,8)

1,0 (0,7-1,4)

6191

Halfstedelijk gebied

1,3 (0,7-1,8)

0,9 (0,5-1,4)

1774

Landelijk gebied

1,4 (0,8-1,9)

0,9 (0,6-1,5)

2984

Vlaams Gewest

1,3 (0,9-1,7)

0,8 (0,6-1,2)

3797

Brussels Gewest

2,0 (1,4-2,5)

1,4 (1,0-2,0)

3224

Waals Gewest

1,3 (0,8-1,9)

0,9 (0,6-1,4)

3928

2008

1,4 (1,1-1,7)

10949

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met Kind en Gezin/ONE, België
%
(Ruw)

OH0401_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

61,9 (53,5-70,3)

64,0 (53,5-73,3)

217

Meisjes

67,1 (59,0-75,2)

68,4 (60,0-75,8)

226

Lager/geen diploma

76,0 (41,8-100,0)

68,3 (38,7-88,0)

23

Lager secundair

55,8 (36,7-75,0)

61,0 (35,3-81,8)

42

Hoger secundair

68,6 (58,6-78,5)

72,1 (60,5-81,3)

168

Hoger onderwijs

60,2 (50,9-69,4)

61,3 (51,3-70,4)

201

Stedelijk gebied

61,7 (52,4-70,9)

61,4 (51,7-70,2)

274

Halfstedelijk gebied

69,6 (56,2-83,1)

75,2 (59,9-86,0)

70

Landelijk gebied

66,0 (53,8-78,1)

68,4 (54,3-79,9)

99

Vlaams Gewest

69,5 (60,4-78,6)

71,6 (61,9-79,7)

144

Brussels Gewest

59,9 (50,8-69,0)

61,8 (51,5-71,1)

155

Waals Gewest

56,6 (46,4-66,8)

57,4 (44,1-69,8)

144

2001

69,0 (63,6-74,5)

69,0 (63,2-74,2)

531

2004

64,7 (58,7-70,7)

66,6 (59,3-73,2)

474

2008

64,5 (58,3-70,8)

65,8 (59,0-72,0)

443

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een schoolarts, België
%
(Ruw)

OH0402_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

49,8 (45,1-54,5)

50,6 (45,9-55,2)

864

Meisjes

53,1 (48,1-58,2)

55,2 (49,6-60,7)

801

Lager/geen diploma

40,8 (22,9-58,6)

37,8 (23,5-54,6)

93

Lager secundair

52,1 (42,8-61,5)

54,3 (43,9-64,3)

209

Hoger secundair

50,0 (44,1-55,8)

53,3 (46,9-59,5)

538

Hoger onderwijs

53,9 (48,7-59,1)

54,9 (49,4-60,4)

783

Stedelijk gebied

54,4 (49,5-59,2)

56,2 (50,9-61,4)

941

Halfstedelijk gebied

47,2 (38,7-55,8)

50,6 (41,3-59,8)

260

Landelijk gebied

49,9 (43,9-55,9)

49,7 (43,4-56,0)

464

Vlaams Gewest

47,4 (42,0-52,8)

49,3 (43,6-55,1)

519

Brussels Gewest

54,5 (48,7-60,3)

54,9 (48,8-60,9)

499

Waals Gewest

56,8 (51,9-61,8)

57,9 (52,3-63,2)

647

2001

59,8 (56,7-63,0)

61,2 (57,9-64,5)

2068

2004

60,9 (57,3-64,4)

61,0 (57,1-64,7)

1802

2008

51,4 (47,9-54,9)

52,6 (48,8-56,3)

1665

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen
12 maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, België
%
(Ruw)

OH0403_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

35,8 (33,1-38,5)

36,0 (33,3-38,9)

2145

Vrouwen

27,2 (24,4-30,0)

27,2 (24,4-30,3)

1842

15 - 24

35,8 (28,8-42,9)

34,5 (28,0-41,7)

305

25 - 34

33,7 (29,2-38,1)

33,5 (29,2-38,1)

989

35 - 44

32,8 (29,2-36,4)

32,3 (28,9-36,0)

1173

45 - 54

29,4 (25,8-33,0)

28,8 (25,3-32,5)

1012

55 - 64

29,2 (23,7-34,8)

28,0 (22,8-33,9)

508

Lager/geen diploma

24,9 (16,8-33,1)

24,8 (17,4-34,1)

174

Lager secundair

34,1 (27,0-41,3)

34,0 (27,0-41,7)

418

Hoger secundair

37,3 (33,6-41,1)

36,6 (32,9-40,5)

1268

Hoger onderwijs

28,7 (25,9-31,5)

28,3 (25,4-31,3)

2075

Stedelijk gebied

33,3 (30,3-36,3)

33,0 (29,9-36,2)

2174

Halfstedelijk gebied

31,0 (26,1-35,9)

30,7 (26,0-35,7)

663

Landelijk gebied

30,7 (27,3-34,1)

30,1 (26,7-33,7)

1150

Vlaams Gewest

30,5 (27,5-33,5)

30,0 (27,0-33,2)

1467

Brussels Gewest

26,5 (23,5-29,5)

25,9 (22,9-29,1)

1152

Waals Gewest

36,6 (33,4-39,8)

36,2 (33,0-39,6)

1368

1997

14,6 (12,9-16,4)

13,5 (11,9-15,2)

3846

2001

34,3 (32,4-36,2)

32,7 (30,8-34,7)

4735

2004

32,6 (30,6-34,5)

31,3 (29,4-33,4)

4524

2008

31,9 (29,8-34,0)

31,0 (28,9-33,2)

3987

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met het OCMW, België
%
(Ruw)

OH0404_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

2,5 (2,0-3,1)

2,3 (1,8-3,0)

5175

Vrouwen

3,2 (2,6-3,8)

2,7 (2,1-3,5)

5925

0 - 14

0,9 (0,0-1,8)

0,9 (0,4-2,4)

1569

15 - 24

2,4 (1,3-3,5)

2,4 (1,6-3,8)

1189

25 - 34

3,8 (2,3-5,2)

3,7 (2,5-5,6)

1326

35 - 44

3,4 (2,3-4,4)

3,4 (2,4-4,6)

1493

45 - 54

2,3 (1,4-3,2)

2,3 (1,5-3,3)

1389

55 - 64

2,2 (1,2-3,1)

2,2 (1,4-3,4)

1322

65 - 74

2,7 (1,2-4,1)

2,6 (1,5-4,5)

868

75 +

7,4 (5,7-9,1)

7,2 (5,7-9,2)

1944

Lager/geen diploma

7,0 (5,3-8,8)

6,2 (4,5-8,5)

1516

Lager secundair

5,6 (3,6-7,6)

5,3 (3,4-8,2)

1713

Hoger secundair

2,5 (1,7-3,3)

2,3 (1,6-3,2)

3363

Hoger onderwijs

0,8 (0,5-1,1)

0,7 (0,5-1,1)

4166

Stedelijk gebied

3,6 (2,8-4,3)

3,1 (2,4-4,0)

6298

Halfstedelijk gebied

3,1 (1,9-4,2)

2,7 (1,7-4,1)

1820

Landelijk gebied

1,6 (1,1-2,1)

1,4 (1,0-2,0)

2982

Vlaams Gewest

2,8 (2,1-3,5)

2,4 (1,8-3,4)

3850

Brussels Gewest

5,3 (4,3-6,3)

4,7 (3,7-5,8)

3295

Waals Gewest

2,1 (1,5-2,7)

1,9 (1,4-2,5)

3955

1997

1,3 (0,8-1,7)

1,1 (0,8-1,6)

10114

2001

2,3 (1,8-2,7)

1,9 (1,5-2,3)

12005

2004

2,1 (1,8-2,4)

1,8 (1,5-2,1)

12403

2008

2,9 (2,4-3,3)

2,3 (1,9-2,9)

11100

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, België
%
(Ruw)

OH0405_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,9 (0,6-1,2)

0,7 (0,5-1,0)

5181

Vrouwen

0,9 (0,5-1,2)

0,7 (0,5-1,1)

5935

0 - 14

0,5 (0,1-0,9)

0,5 (0,2-1,1)

1574

15 - 24

0,4 (0,1-0,7)

0,4 (0,2-0,9)

1195

25 - 34

1,8 (0,7-2,9)

1,8 (1,0-3,2)

1326

35 - 44

1,1 (0,5-1,6)

1,1 (0,6-1,8)

1495

45 - 54

1,2 (0,3-2,0)

1,2 (0,6-2,5)

1390

55 - 64

0,6 (0,2-1,0)

0,6 (0,3-1,1)

1322

65 - 74

1,0 (0,1-1,9)

1,0 (0,4-2,4)

867

75 +

0,2 (0,0-0,5)

0,2 (0,1-0,7)

1947

Lager/geen diploma

1,1 (0,4-1,8)

1,2 (0,6-2,4)

1515

Lager secundair

1,1 (0,5-1,7)

1,0 (0,6-1,7)

1715

Hoger secundair

0,9 (0,5-1,4)

0,8 (0,5-1,3)

3367

Hoger onderwijs

0,7 (0,3-1,0)

0,5 (0,3-0,9)

4173

Stedelijk gebied

1,1 (0,7-1,5)

1,0 (0,7-1,4)

6308

Halfstedelijk gebied

0,9 (0,3-1,5)

0,8 (0,4-1,5)

1820

Landelijk gebied

0,4 (0,2-0,7)

0,4 (0,2-0,7)

2988

Vlaams Gewest

0,9 (0,6-1,3)

0,8 (0,6-1,2)

3856

Brussels Gewest

1,5 (1,0-2,1)

1,3 (0,9-1,9)

3299

Waals Gewest

0,5 (0,2-0,8)

0,4 (0,2-0,8)

3961

2001

0,8 (0,6-1,0)

0,7 (0,5-0,9)

11999

2004

0,8 (0,5-1,2)

0,7 (0,5-1,0)

12339

2008

0,9 (0,6-1,1)

0,7 (0,6-1,0)

11116

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden
een contact had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvsvragen, België
%
(Ruw)

OH0406_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,1 (0,0-0,3)

0,1 (0,0-0,2)

2330

Vrouwen

0,7 (0,4-1,0)

0,5 (0,3-0,9)

2369

15 - 19

0,5 (0,1-0,9)

0,4 (0,1-0,9)

558

20 - 24

1,3 (0,5-2,2)

0,9 (0,5-1,9)

636

25 - 29

0,5 (0,2-0,8)

0,3 (0,2-0,7)

658

30 - 34

0,4 (0,0-0,9)

0,3 (0,1-0,9)

665

35 - 39

0,3 (0,0-0,7)

0,2 (0,1-0,8)

760

40 - 44

0,2 (0,0-0,4)

0,1 (0,0-0,4)

734

45 - 49

0,1 (0,0-0,2)

0,1 (0,0-0,4)

688

Lager/geen diploma

1,0 (0,0-2,2)

0,5 (0,1-2,0)

282

Lager secundair

0,2 (0,0-0,4)

0,1 (0,0-0,4)

550

Hoger secundair

0,5 (0,2-0,8)

0,3 (0,1-0,6)

1594

Hoger onderwijs

0,4 (0,1-0,6)

0,2 (0,1-0,4)

2156

Stedelijk gebied

0,8 (0,5-1,1)

0,4 (0,3-0,7)

2736

Halfstedelijk gebied

0,2 (0,0-0,4)

0,1 (0,0-0,4)

738

Landelijk gebied

0,1 (0,0-0,2)

0,0 (0,0-0,2)

1225

Vlaams Gewest

0,0 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,2)

1521

Brussels Gewest

2,4 (1,5-3,4)

1,3 (0,7-2,5)

1527

Waals Gewest

0,4 (0,1-0,7)

0,2 (0,1-0,5)

1651

2001

0,7 (0,4-0,9)

0,5 (0,3-0,7)

5775

2004

0,8 (0,5-1,1)

0,5 (0,4-0,8)

5404

2008

0,4 (0,3-0,6)

0,3 (0,2-0,4)

4699

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0301_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

3,6 (2,7-4,5)

2,6 (1,9-3,6)

1848

Vrouwen

7,6 (6,1-9,0)

4,9 (3,6-6,7)

2014

0 - 14

2,4 (0,4-4,4)

2,3 (1,0-5,2)

475

15 - 24

1,2 (0,0-2,5)

1,2 (0,4-3,2)

390

25 - 34

2,6 (0,3-4,8)

2,4 (1,0-5,7)

407

35 - 44

2,8 (0,9-4,8)

2,7 (1,3-5,4)

489

45 - 54

3,4 (1,8-4,9)

3,3 (2,0-5,2)

517

55 - 64

6,8 (4,1-9,4)

6,5 (4,3-9,8)

501

65 - 74

11,1 (7,0-15,1)

10,5 (7,3-14,9)

357

75 +

23,3 (19,2-27,3)

21,5 (17,9-25,6)

726

Lager/geen diploma

12,9 (9,5-16,4)

4,5 (3,1-6,6)

561

Lager secundair

8,1 (5,5-10,7)

3,9 (2,6-5,8)

578

Hoger secundair

4,8 (3,3-6,3)

3,5 (2,4-4,9)

1202

Hoger onderwijs

3,5 (2,2-4,9)

3,4 (2,2-5,2)

1444

Stedelijk gebied

5,0 (3,6-6,4)

3,0 (2,1-4,4)

1446

Halfstedelijk gebied

6,5 (4,6-8,4)

4,3 (2,9-6,2)

1216

Landelijk gebied

5,5 (3,9-7,0)

3,5 (2,5-5,0)

1200

1997

2,6 (1,9-3,4)

2,1 (1,6-2,8)

3494

2001

5,9 (4,9-7,0)

4,0 (3,3-4,9)

4083

2004

6,0 (5,2-6,8)

4,0 (3,4-4,8)

4478

2008

5,6 (4,7-6,5)

3,5 (2,8-4,3)

3862

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking** dat de thuisverzorging door een verpleegkundige of
vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden volledig betaalde met eigen middelen,
Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0301_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

10,2 (3,5-16,8)

1,3 (0,5-3,3)

101

Vrouwen

13,5 (7,8-19,3)

1,3 (0,7-2,4)

206

0 - 14

5,1 (0,0-19,8)

5,1 (0,6-32,6)

9

15 - 24

43,3 (19,3-67,3)

43,6 (9,1-85,7)

5

25 - 34

0,0

0,0 (0,0-0,0)

8

35 - 44

7,7 (0,0-21,0)

7,7 (1,5-31,2)

13

45 - 54

5,6 (0,0-14,9)

5,6 (1,1-23,2)

22

55 - 64

4,0 (0,0-12,2)

4,0 (0,6-23,4)

31

65 - 74

9,4 (0,0-20,5)

9,5 (3,0-26,1)

40

75 +

22,0 (13,3-30,7)

22,1 (14,4-32,2)

179

Lager/geen diploma

20,8 (9,9-31,7)

0,8 (0,2-2,9)

105

Lager secundair

2,3 (0,2-4,4)

0,1 (0,0-0,4)

69

Hoger secundair

13,7 (3,8-23,5)

1,0 (0,3-3,0)

68

Hoger onderwijs

11,2 (2,3-20,1)

2,1 (0,9-4,9)

56

Stedelijk gebied

17,1 (8,3-25,9)

1,9 (0,8-4,5)

101

8,9 (3,6-14,2)

0,9 (0,4-2,2)

109

Landelijk gebied

11,6 (2,5-20,6)

1,1 (0,4-2,6)

97

2008

12,4 (7,9-17,0)

Halfstedelijk gebied

307

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
**Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Vlaams Gewest
%
+ 95% BI
(Ruw)

OH0302_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

%
+ 95% BI
(Corr*)

N

Mannen

6,3 (5,0-7,6)

3,5 (2,6-4,9)

1816

Vrouwen

11,6 (9,9-13,4)

6,1 (4,6-8,1)

1991

0 - 14

1,1 (0,3-1,9)

1,1 (0,5-2,3)

462

15 - 24

0,6 (0,0-1,5)

0,6 (0,1-2,5)

388

25 - 34

8,4 (4,1-12,7)

8,1 (4,8-13,3)

403

35 - 44

7,5 (4,7-10,3)

7,3 (5,0-10,5)

486

45 - 54

5,9 (3,1-8,7)

5,7 (3,5-9,2)

510

55 - 64

4,4 (2,3-6,5)

4,3 (2,6-6,8)

491

65 - 74

16,4 (11,1-21,7)

15,9 (11,5-21,7)

351

75 +

43,1 (37,4-48,9)

41,4 (35,7-47,4)

716

Lager/geen diploma

20,0 (14,8-25,3)

4,4 (2,6-7,2)

553

Lager secundair

9,4 (6,0-12,7)

2,8 (1,8-4,4)

573

Hoger secundair

6,0 (4,1-7,8)

3,1 (2,1-4,5)

1184

Hoger onderwijs

8,5 (6,5-10,5)

6,8 (4,8-9,4)

1422

Stedelijk gebied

8,9 (6,8-10,9)

4,4 (3,0-6,4)

1415

Halfstedelijk gebied

8,6 (6,4-10,7)

4,5 (3,2-6,2)

1204

Landelijk gebied

9,7 (7,4-12,0)

5,3 (3,7-7,5)

1188

2001

3,5 (2,6-4,3)

1,4 (1,0-1,9)

4071

2004

2,2 (1,7-2,6)

0,9 (0,6-1,2)

4357

2008

9,0 (7,8-10,3)

4,1 (3,1-5,5)

3807

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling van de bevolking* volgens de wijze van betaling van hulp aan huis voor
huishoudelijke taken of hulp aan ouderen in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
Betaald
via
diensten
cheques

Volledig
betaald uit
eigen
middelen

Betaald
door
andere
middelen

Betaling
middel
niet
bekent

Geen
antwoord
over
betaling

N

Mannen

62,7

27,6

6,4

0,7

2,6

177

Vrouwen

46,5

39,9

12,4

0,1

1,1

322

0 - 14

56,8

21,0

12,2

10,0

0,0

10

15 - 24

95,9

0,0

4,1

0,0

0,0

4

25 - 34

70,7

6,2

23,1

0,0

0,0

25

35 - 44

76,4

23,6

0,0

0,0

0,0

40

45 - 54

81,6

18,4

0,0

0,0

0,0

27

55 - 64

55,7

35,4

8,9

0,0

0,0

26

65 - 74

33,5

49,9

12,6

0,0

4,0

55

75 +

37,8

47,6

12,0

0,2

2,3

312

Lager/geen diploma

30,4

50,1

17,1

1,0

1,3

153

Lager secundair

38,9

47,7

10,1

0,0

3,2

87

Hoger secundair

57,2

29,1

11,1

0,0

2,6

94

Hoger onderwijs

67,2

25,9

6,1

0,0

0,7

151

Stedelijk gebied

52,3

32,2

12,8

0,5

2,1

181

Halfstedelijk gebied

49,7

36,8

11,5

0,0

1,9

152

Landelijk gebied

53,7

38,6

6,6

0,3

0,8

166

2008

52,0

35,7

10,4

0,3

1,6

499

OH0302_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0303_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,2 (0,7-1,7)

0,4 (0,2-0,8)

1818

Vrouwen

1,3 (0,9-1,8)

0,4 (0,2-0,6)

1993

0 - 14

0,2 (0,0-0,4)

0,2 (0,0-0,8)

466

15 - 24

0,0 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,2)

387

25 - 34

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,0-1,4)

402

35 - 44

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,0)

487

45 - 54

0,5 (0,0-1,1)

0,5 (0,2-1,6)

509

55 - 64

0,4 (0,0-0,9)

0,4 (0,1-1,6)

494

65 - 74

2,1 (0,5-3,8)

2,1 (1,0-4,6)

355

75 +

9,6 (6,7-12,4)

9,7 (7,1-13,1)

711

Lager/geen diploma

4,4 (2,6-6,1)

0,6 (0,3-1,3)

552

Lager secundair

2,4 (1,0-3,8)

0,6 (0,3-1,2)

567

Hoger secundair

1,0 (0,4-1,6)

0,4 (0,2-0,9)

1193

Hoger onderwijs

0,4 (0,1-0,7)

0,2 (0,1-0,6)

1424

Stedelijk gebied

1,0 (0,6-1,5)

0,3 (0,1-0,6)

1425

Halfstedelijk gebied

1,6 (0,9-2,3)

0,5 (0,3-0,8)

1201

Landelijk gebied

1,3 (0,6-2,0)

0,4 (0,2-0,8)

1185

2001

1,0 (0,6-1,4)

0,3 (0,2-0,4)

4070

2004

0,8 (0,5-1,1)

0,2 (0,1-0,4)

4359

2008

1,3 (0,9-1,6)

0,3 (0,2-0,5)

3811

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 483

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
vervoersdiensten, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0304_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,8 (0,4-1,2)

0,5 (0,3-1,0)

1812

Vrouwen

1,7 (1,1-2,4)

1,1 (0,7-1,7)

1985

0 - 14

1,0 (0,0-2,0)

1,0 (0,4-2,6)

465

15 - 24

0,1 (0,0-0,4)

0,1 (0,0-0,7)

386

25 - 34

0,8 (0,0-1,7)

0,8 (0,3-2,2)

402

35 - 44

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,2)

485

45 - 54

1,3 (0,3-2,2)

1,2 (0,6-2,6)

506

55 - 64

0,8 (0,0-1,6)

0,7 (0,3-2,1)

492

65 - 74

3,3 (0,7-5,9)

3,1 (1,5-6,4)

352

75 +

4,1 (2,2-6,0)

3,6 (2,3-5,8)

709

Lager/geen diploma

3,6 (1,8-5,4)

1,4 (0,7-2,8)

554

Lager secundair

1,1 (0,2-2,0)

0,6 (0,2-1,5)

562

Hoger secundair

1,5 (0,6-2,3)

1,0 (0,5-1,9)

1187

Hoger onderwijs

0,6 (0,2-1,0)

0,5 (0,3-1,0)

1419

Stedelijk gebied

1,4 (0,6-2,2)

0,8 (0,5-1,4)

1414

Halfstedelijk gebied

1,3 (0,7-2,0)

0,8 (0,5-1,5)

1199

Landelijk gebied

1,0 (0,4-1,6)

0,6 (0,3-1,2)

1184

2008

1,3 (0,9-1,7)

3797

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 484

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met Kind en Gezin/ONE, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0401_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

63,5 (51,3-75,7)

69,1 (51,2-82,7)

71

Meisjes

74,9 (64,1-85,7)

80,1 (66,9-89,0)

73

Lager/geen diploma

76,8 (20,8-100,0)

56,3 (18,2-88,2)

8

Lager secundair

61,8 (28,0-95,6)

85,3 (52,7-96,8)

9

Hoger secundair

73,6 (58,8-88,5)

85,8 (67,5-94,6)

52

Hoger onderwijs

64,7 (51,4-78,0)

67,7 (49,5-81,8)

72

Stedelijk gebied

66,9 (51,4-82,4)

69,4 (52,5-82,3)

61

Halfstedelijk gebied

65,3 (45,9-84,6)

77,2 (53,2-90,9)

37

Landelijk gebied

75,9 (58,7-93,1)

81,0 (56,3-93,3)

46

2001

76,5 (68,8-84,3)

76,0 (66,9-83,2)

156

2004

63,9 (53,7-74,2)

67,0 (52,6-78,8)

122

2008

69,5 (60,4-78,6)

72,0 (61,7-80,5)

144

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 485

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een schoolarts, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0402_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

45,5 (38,2-52,7)

46,5 (39,1-54,0)

272

Meisjes

49,4 (41,4-57,4)

53,7 (44,3-62,8)

247

Lager/geen diploma

37,5 (5,5-69,4)

32,0 (12,5-60,9)

26

Lager secundair

51,3 (34,7-67,9)

55,5 (35,0-74,3)

48

Hoger secundair

44,9 (35,5-54,3)

49,0 (38,1-60,0)

161

Hoger onderwijs

49,8 (42,3-57,3)

52,6 (44,4-60,7)

278

Stedelijk gebied

52,0 (43,1-60,8)

55,9 (45,6-65,8)

190

Halfstedelijk gebied

44,0 (33,8-54,2)

48,1 (36,9-59,5)

169

Landelijk gebied

44,9 (35,7-54,1)

44,9 (34,6-55,6)

160

2001

53,2 (48,4-58,0)

54,7 (49,5-59,8)

663

2004

61,2 (56,0-66,5)

60,0 (54,1-65,5)

606

2008

47,4 (42,0-52,8)

49,2 (43,3-55,2)

519

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 486

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen
12 maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0403_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

34,8 (30,9-38,6)

35,2 (31,4-39,3)

818

Vrouwen

25,2 (21,1-29,4)

25,5 (21,4-30,0)

649

15 - 24

35,7 (25,8-45,7)

33,9 (25,0-44,2)

119

25 - 34

31,2 (24,5-37,9)

31,0 (24,7-38,0)

337

35 - 44

31,3 (26,1-36,5)

30,8 (25,9-36,2)

429

45 - 54

28,2 (23,2-33,3)

27,3 (22,6-32,6)

403

55 - 64

29,4 (21,2-37,7)

27,6 (20,3-36,4)

179

Lager/geen diploma

22,6 (11,6-33,6)

22,4 (13,2-35,4)

67

Lager secundair

31,7 (21,0-42,4)

31,4 (21,5-43,3)

151

Hoger secundair

36,0 (30,6-41,5)

35,4 (30,1-41,1)

495

Hoger onderwijs

27,8 (23,8-31,8)

27,4 (23,4-31,9)

744

Stedelijk gebied

33,4 (28,2-38,6)

33,1 (27,9-38,8)

519

Halfstedelijk gebied

30,5 (24,8-36,2)

30,3 (24,8-36,4)

453

Landelijk gebied

27,4 (22,7-32,0)

26,7 (22,3-31,7)

495

1997

13,7 (11,3-16,1)

12,6 (10,5-15,2)

1479

2001

35,5 (32,7-38,2)

33,9 (31,1-36,8)

1753

2004

31,0 (28,3-33,7)

29,7 (27,0-32,5)

1719

2008

30,5 (27,5-33,5)

29,6 (26,6-32,7)

1467

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 487

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met het OCMW, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0404_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

2,6 (1,8-3,4)

2,4 (1,6-3,5)

1843

Vrouwen

3,0 (2,1-3,9)

2,5 (1,6-3,8)

2007

0 - 14

1,3 (0,0-2,9)

1,3 (0,4-4,4)

470

15 - 24

1,8 (0,4-3,2)

1,8 (0,8-3,8)

388

25 - 34

3,5 (1,1-5,9)

3,5 (1,7-6,9)

407

35 - 44

2,7 (1,3-4,2)

2,7 (1,6-4,6)

488

45 - 54

1,9 (0,7-3,0)

1,9 (1,0-3,5)

518

55 - 64

2,3 (0,8-3,8)

2,3 (1,2-4,3)

497

65 - 74

3,1 (0,9-5,2)

3,1 (1,5-6,1)

355

75 +

8,6 (6,1-11,1)

8,5 (6,3-11,4)

727

Lager/geen diploma

8,2 (5,5-10,9)

7,0 (4,5-10,9)

563

Lager secundair

5,7 (2,4-9,0)

5,5 (2,6-11,2)

575

Hoger secundair

2,5 (1,2-3,8)

2,3 (1,3-4,0)

1198

Hoger onderwijs

0,8 (0,3-1,3)

0,7 (0,4-1,4)

1438

Stedelijk gebied

3,6 (2,2-5,0)

3,1 (1,9-5,0)

1444

Halfstedelijk gebied

3,2 (1,8-4,5)

2,7 (1,6-4,6)

1210

Landelijk gebied

1,5 (0,8-2,1)

1,3 (0,8-2,0)

1196

1997

0,9 (0,5-1,3)

0,8 (0,5-1,3)

3494

2001

2,3 (1,6-2,9)

1,7 (1,3-2,3)

4072

2004

1,9 (1,4-2,3)

1,4 (1,1-1,9)

4353

2008

2,8 (2,1-3,5)

2,0 (1,4-2,9)

3850

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 488

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0405_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,9 (0,5-1,4)

0,7 (0,4-1,3)

1847

Vrouwen

0,9 (0,4-1,4)

0,7 (0,4-1,2)

2009

0 - 14

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,4)

474

15 - 24

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,4)

390

25 - 34

2,4 (0,5-4,3)

2,4 (1,1-5,2)

408

35 - 44

1,0 (0,3-1,8)

1,0 (0,5-2,1)

489

45 - 54

1,3 (0,0-2,6)

1,3 (0,4-3,7)

517

55 - 64

0,4 (0,0-0,9)

0,4 (0,1-1,5)

497

65 - 74

1,4 (0,0-2,9)

1,4 (0,5-3,8)

354

75 +

0,3 (0,0-0,7)

0,3 (0,1-1,3)

727

Lager/geen diploma

1,3 (0,1-2,5)

1,4 (0,6-3,3)

562

Lager secundair

0,7 (0,0-1,5)

0,6 (0,2-1,7)

573

Hoger secundair

1,2 (0,4-1,9)

0,8 (0,4-1,6)

1202

Hoger onderwijs

0,7 (0,2-1,3)

0,5 (0,2-1,2)

1441

Stedelijk gebied

1,1 (0,5-1,8)

0,9 (0,5-1,7)

1451

Halfstedelijk gebied

1,1 (0,3-1,8)

0,8 (0,4-1,6)

1209

Landelijk gebied

0,6 (0,1-1,0)

0,4 (0,2-0,9)

1196

2001

0,6 (0,4-0,9)

0,5 (0,3-0,8)

4071

2004

0,8 (0,3-1,2)

0,6 (0,4-1,1)

4349

2008

0,9 (0,6-1,3)

0,8 (0,5-1,2)

3856

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 489

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden
een contact had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvsvragen, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

OH0406_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,0

0,0

772

Vrouwen

0,1 (0,0-0,3)

0,0

749

15 - 19

0,0

0,0 (0,0-0,0)

187

20 - 24

0,0

0,0 (0,0-0,0)

202

25 - 29

0,0

0,0 (0,0-0,0)

196

30 - 34

0,0

0,0 (0,0-0,0)

212

35 - 39

0,3 (0,0-0,9)

0,0 (0,0-0,0)

249

40 - 44

0,0

0,0 (0,0-0,0)

239

45-49

0,0

0,0 (0,0-0,0)

236

Lager/geen diploma

0,0

0,0 (0,0-0,0)

81

Lager secundair

0,0

0,0 (0,0-0,0)

139

Hoger secundair

0,1 (0,0-0,4)

0,0 (0,0-0,0)

533

Hoger onderwijs

0,0 ,

0,0 (0,0-0,0)

744

Stedelijk gebied

0,1 (0,0-0,4)

0,0 (0,0-0,0)

566

Halfstedelijk gebied

0,0

0,0 (0,0-0,0)

471

Landelijk gebied

0,0

0,0 (0,0-0,0)

484

2001

0,4 (0,1-0,7)

0,0 (0,0-0,0)

1972

2004

0,2 (0,0-0,3)

0,0 (0,0-0,0)

1881

2008

0,0 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,0)

1521

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 490

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0301_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

GROTE
STEDEN

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,6 (1,0-2,2)

1,2 (0,8-1,8)

1526

Vrouwen

3,1 (2,2-4,0)

1,8 (1,2-2,9)

1774

0 - 14

0,8 (0,0-1,8)

0,8 (0,3-2,4)

511

15 - 24

0,5 (0,0-1,1)

0,5 (0,1-1,8)

367

25 - 34

1,2 (0,2-2,2)

1,1 (0,5-2,7)

525

35 - 44

1,5 (0,1-2,9)

1,5 (0,6-3,7)

469

45 - 54

0,8 (0,0-1,6)

0,8 (0,3-2,1)

358

55 - 64

3,2 (1,1-5,2)

3,1 (1,6-5,8)

348

65 - 74

5,0 (1,6-8,4)

4,9 (2,4-9,5)

199

13,4 (10,2-16,5)

12,4 (9,6-15,8)

523

Lager/geen diploma

4,5 (2,4-6,6)

2,0 (1,1-3,5)

396

Lager secundair

3,6 (2,1-5,1)

2,3 (1,4-3,6)

475

Hoger secundair

2,5 (1,4-3,7)

1,8 (1,1-3,0)

864

Hoger onderwijs

1,2 (0,4-1,9)

0,9 (0,4-1,9)

1420

Brussel

2,4 (1,8-2,9)

1,4 (1,0-2,0)

3300

Gent en Antwerpen

7,0 (3,7-10,2)

3,8 (2,1-6,6)

465

Luik en Charleroi

3,1 (0,8-5,5)

1,8 (0,8-3,7)

377

1997

2,4 (1,7-3,0)

1,4 (1,0-2,0)

3017

2001

3,8 (3,1-4,5)

2,1 (1,7-2,7)

2969

2004

4,3 (3,5-5,0)

2,6 (2,0-3,3)

3418

2008

2,4 (1,8-2,9)

1,4 (1,0-1,9)

3300

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 491

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking** dat de thuisverzorging door een verpleegkundige of
vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden volledig betaalde met eigen middelen,
Brussels Gewest
OH0301_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

% (Ruw)

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

37,4 (13,8-61,0)

87,2 (74,2-94,2)

32

Vrouwen

67,4 (54,2-80,7)

95,8 (90,8-98,2)

83

0 - 14

100 (100,0-100,0)

100 (100,0-100,0)

3

15 - 24

100 (100,0-100,0)

100 (100,0-100,0)

2

25 - 34

33,3 (0,0-100,0)

29,5 (5,9-73,5)

4

35 - 44

66,9 (2,1-100,0)

60,2 (22,1-89,0)

5

0,0 (0,0-0,0)

2

45 - 54

0,0

55 - 64

46,7 (7,5-85,9)

45,5 (17,6-76,5)

11

65 - 74

63,6 (18,0-100,0)

68,9 (22,8-94,3)

8

75 +

57,8 (44,8-70,9)

47,7 (31,4-64,5)

80

Lager/geen diploma

73,5 (54,0-93,0)

98,2 (94,3-99,5)

28

OPLEIDINGS- Lager secundair
NIVEAU
Hoger secundair

44,7 (22,2-67,2)

91,6 (74,0-97,7)

26

48,8 (21,4-76,1)

87,2 (70,3-95,1)

27

Hoger onderwijs

59,4 (24,5-94,2)

90,8 (76,3-96,8)

21

Brussel

58,2 (46,0-70,5)

47,3 (27,5-67,9)

115

Gent en Antwerpen

21,9 (5,4-38,3)

10,3 (4,3-22,7)

37

Luik en Charleroi

36,8 (0,0-86,2)

31,2 (6,1-76,0)

15

2008

58,2 (46,0-70,5)

GROTE
STEDEN

JAAR

115

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
**Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0302_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

GROTE
STEDEN

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

2,8 (1,9-3,8)

2,1 (1,4-3,2)

1480

Vrouwen

4,4 (3,5-5,3)

2,6 (1,9-3,6)

1727

0 - 14

0,7 (0,1-1,3)

0,7 (0,3-1,6)

505

15 - 24

1,0 (0,0-2,3)

1,0 (0,3-3,4)

364

25 - 34

1,6 (0,4-2,7)

1,5 (0,8-3,1)

512

35 - 44

2,8 (1,0-4,7)

2,8 (1,5-5,4)

452

45 - 54

2,7 (0,9-4,5)

2,6 (1,3-5,2)

346

55 - 64

4,1 (1,6-6,7)

4,1 (2,2-7,5)

337

65 - 74

6,2 (2,3-10,1)

6,1 (3,2-11,4)

193

21,2 (16,5-25,8)

20,5 (16,3-25,6)

498

Lager/geen diploma

5,3 (3,0-7,6)

2,1 (1,3-3,4)

391

Lager secundair

3,4 (1,7-5,0)

2,0 (1,2-3,5)

463

Hoger secundair

3,0 (1,6-4,3)

2,0 (1,1-3,4)

844

Hoger onderwijs

3,6 (2,4-4,7)

2,9 (1,9-4,3)

1368

Brussel

3,6 (2,9-4,4)

2,0 (1,4-2,8)

3207

Gent en Antwerpen

9,0 (5,5-12,5)

4,4 (2,8-7,0)

458

Luik en Charleroi

2,4 (0,7-4,0)

1,2 (0,6-2,4)

367

2001

1,8 (1,3-2,3)

0,9 (0,6-1,2)

2958

2004

1,9 (1,4-2,3)

1,0 (0,8-1,5)

3281

2008

3,6 (2,9-4,4)

2,1 (1,6-2,9)

3207

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling van de bevolking* volgens de wijze van betaling van hulp aan huis voor
huishoudelijke taken of hulp aan ouderen in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
Betaald
via
diensten
cheques

Volledig
betaald uit
eigen
middelen

Betaald
door
andere
middelen

Betaling
middel
niet
bekent

Geen
antwoord
over
betaling

N

Mannen

36,8

44,9

6,2

5,6

6,5

55

Vrouwen

35,8

42,3

13,5

0,0

8,4

123

0 - 14

81,9

0,0

18,1

0,0

0,0

5

15 - 24

78,5

0,0

21,5

0,0

0,0

4

25 - 34

50,5

23,7

12,9

0,0

12,9

10

35 - 44

39,6

55,2

5,2

0,0

0,0

13

45 - 54

66,4

26,0

7,6

0,0

0,0

11

55 - 64

41,5

43,2

15,4

0,0

0,0

11

65 - 74

29,0

37,7

0,0

16,6

16,7

11

75 +

18,7

56,2

12,8

0,6

11,6

113

Lager/geen diploma

21,8

36,9

21,3

6,4

13,6

32

Lager secundair

38,2

43,0

11,2

0,0

7,6

29

Hoger secundair

31,2

49,5

11,7

1,2

6,4

34

Hoger onderwijs

44,4

42,7

7,1

0,0

5,8

68

Brussel

36,2

43,3

10,8

2,1

7,7

178

Gent en Antwerpen

27,7

41,6

30,3

0,0

0,3

61

Luik en Charleroi

1,7

69,7

28,6

0,0

0,0

13

2008

36,2

43,3

10,8

2,1

7,7

178

OH0302_2

GESLACHT

LEEFTIJDS
-GROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
* Population qui a utilisé ce type de service à domicile
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Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0303_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

GROTE
STEDEN

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,7 (1,0-2,4)

0,2 (0,1-0,3)

1497

Vrouwen

2,1 (1,5-2,8)

0,2 (0,1-0,3)

1745

0 - 14

0,3 (0,0-0,7)

0,3 (0,1-1,2)

504

15 - 24

0,0 ,

0,0 (0,0-0,0)

367

25 - 34

1,0 (0,0-2,2)

1,0 (0,3-3,2)

516

35 - 44

0,5 (0,0-1,1)

0,5 (0,1-1,9)

454

45 - 54

0,7 (0,0-1,6)

0,7 (0,2-2,3)

351

55 - 64

2,5 (0,3-4,6)

2,5 (1,0-5,9)

342

65 - 74

6,2 (2,1-10,3)

6,2 (3,2-11,8)

195

11,9 (8,7-15,1)

12,0 (9,1-15,6)

513

Lager/geen diploma

5,1 (2,4-7,8)

0,3 (0,1-0,7)

391

Lager secundair

2,1 (1,0-3,3)

0,2 (0,1-0,4)

469

Hoger secundair

1,1 (0,4-1,9)

0,1 (0,1-0,3)

853

Hoger onderwijs

1,1 (0,4-1,8)

0,1 (0,1-0,3)

1385

Brussel

1,9 (1,4-2,5)

0,2 (0,1-0,3)

3242

Gent en Antwerpen

1,4 (0,4-2,4)

0,1 (0,1-0,3)

458

Luik en Charleroi

1,1 (0,1-2,1)

0,1 (0,0-0,3)

375

2001

0,7 (0,4-1,1)

0,1 (0,0-0,1)

2959

2004

0,8 (0,5-1,2)

0,1 (0,0-0,1)

3284

2008

1,9 (1,4-2,5)

0,2 (0,1-0,3)

3242

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
vervoersdiensten, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0304_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

GROTE
STEDEN

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,4 (0,8-2,0)

1,0 (0,6-1,7)

1491

Vrouwen

2,5 (1,6-3,3)

1,4 (0,8-2,4)

1733

0 - 14

0,3 (0,0-0,7)

0,3 (0,1-1,2)

502

15 - 24

1,0 (0,1-1,9)

1,0 (0,4-2,4)

362

25 - 34

2,3 (0,7-3,8)

2,2 (1,1-4,4)

515

35 - 44

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,3-2,1)

452

45 - 54

1,3 (0,1-2,5)

1,2 (0,5-3,2)

350

55 - 64

2,5 (0,3-4,6)

2,4 (1,0-5,6)

341

65 - 74

1,3 (0,0-2,8)

1,3 (0,4-4,0)

193

10,5 (7,5-13,6)

9,9 (7,3-13,3)

509

Lager/geen diploma

4,1 (1,6-6,6)

1,7 (0,7-4,1)

389

Lager secundair

1,9 (0,9-2,9)

1,0 (0,5-2,0)

464

Hoger secundair

1,7 (0,7-2,7)

1,0 (0,5-1,8)

847

Hoger onderwijs

1,1 (0,5-1,7)

0,7 (0,4-1,3)

1382

Brussel

2,0 (1,4-2,5)

1,3 (0,9-2,0)

3224

Gent en Antwerpen

2,3 (0,3-4,2)

1,3 (0,6-2,8)

455

Luik en Charleroi

0,2 (0,0-0,7)

0,1 (0,0-1,0)

375

2008

2,0 (1,4-2,5)

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

3224

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met Kind en Gezin/ONE, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0401_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

53,8 (39,5-68,0)

56,3 (42,0-69,7)

71

Meisjes

65,0 (54,0-75,9)

65,5 (52,7-76,4)

84

Lager/geen diploma

68,0 (22,7-100,0)

74,3 (20,0-97,1)

10

Lager secundair

51,7 (23,2-80,2)

60,7 (34,9-81,6)

21

Hoger secundair

68,5 (54,2-82,8)

67,3 (48,7-81,7)

49

Hoger onderwijs

54,4 (40,6-68,2)

53,5 (39,3-67,2)

71

Brussel

59,9 (50,8-69,0)

61,7 (51,2-71,1)

155

Gent en Antwerpen

77,8 (58,7-96,9)

74,4 (52,6-88,4)

31

Luik en Charleroi

34,7 (1,5-67,9)

33,1 (8,1-73,6)

16

2001

58,4 (49,5-67,4)

60,3 (51,2-68,7)

150

2004

60,8 (52,0-69,5)

62,3 (52,0-71,7)

172

2008

59,9 (50,8-69,0)

60,9 (51,4-69,6)

155

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 497

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een schoolarts, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0402_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

53,4 (46,3-60,4)

53,0 (46,0-59,8)

265

Meisjes

55,8 (48,4-63,1)

56,4 (48,2-64,2)

234

Lager/geen diploma

41,3 (18,6-64,1)

42,1 (21,8-65,5)

38

Lager secundair

49,5 (33,7-65,4)

50,7 (36,6-64,7)

81

Hoger secundair

53,2 (41,9-64,5)

53,6 (41,9-65,0)

134

Hoger onderwijs

58,7 (50,5-66,9)

58,7 (49,9-67,0)

225

Brussel

54,5 (48,7-60,3)

56,0 (49,6-62,2)

499

Gent en Antwerpen

36,3 (19,8-52,7)

37,4 (24,0-53,1)

58

Luik en Charleroi

38,1 (19,7-56,5)

38,5 (23,1-56,6)

62

2001

66,4 (61,0-71,8)

67,9 (62,2-73,1)

505

2004

59,5 (53,4-65,5)

61,7 (55,3-67,7)

434

2008

54,5 (48,7-60,3)

54,6 (48,7-60,3)

499

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 498

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen
12 maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0403_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

26,8 (22,9-30,8)

26,8 (22,9-31,1)

611

Vrouwen

26,1 (22,1-30,2)

25,9 (21,7-30,5)

541

15 - 24

31,7 (18,8-44,6)

31,7 (20,6-45,3)

64

25 - 34

27,5 (22,3-32,7)

27,4 (22,6-32,9)

360

35 - 44

27,3 (21,6-33,0)

27,2 (21,9-33,2)

326

45 - 54

28,3 (21,3-35,2)

28,3 (21,9-35,6)

237

55 - 64

16,9 (10,9-22,9)

16,9 (11,7-23,7)

165

Lager/geen diploma

25,7 (11,6-39,7)

25,5 (14,5-40,9)

48

Lager secundair

23,1 (14,8-31,4)

22,4 (15,2-31,6)

117

Hoger secundair

34,5 (27,9-41,2)

34,2 (27,8-41,2)

270

Hoger onderwijs

24,3 (20,5-28,0)

24,3 (20,4-28,6)

703

Brussel

26,5 (23,5-29,5)

25,7 (22,3-29,5)

1152

Gent en Antwerpen

34,0 (23,7-44,2)

33,5 (24,5-43,8)

145

Luik en Charleroi

25,6 (17,8-33,4)

25,2 (18,1-34,0)

119

1997

10,3 (8,1-12,4)

9,9 (8,0-12,3)

1092

2001

30,3 (27,2-33,5)

29,9 (26,6-33,4)

1142

2004

28,7 (25,5-32,0)

28,5 (25,2-32,0)

1092

2008

26,5 (23,5-29,5)

26,4 (23,5-29,6)

1152

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 499

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met het OCMW, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0404_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

GROTE
STEDEN

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,5 (3,3-5,6)

4,1 (3,2-5,4)

1520

Vrouwen

6,1 (4,7-7,4)

5,6 (4,4-7,2)

1775

0 - 14

1,7 (0,4-3,0)

1,7 (0,8-3,6)

512

15 - 24

6,2 (3,6-8,9)

6,2 (4,0-9,3)

362

25 - 34

6,3 (3,9-8,6)

6,2 (4,2-9,0)

523

35 - 44

6,9 (4,0-9,8)

6,9 (4,5-10,4)

467

45 - 54

4,9 (2,4-7,4)

4,9 (2,9-7,9)

353

55 - 64

5,7 (2,8-8,6)

5,6 (3,4-9,2)

348

65 - 74

7,7 (3,2-12,2)

7,5 (4,1-13,3)

200

75 +

5,1 (3,0-7,2)

4,8 (3,1-7,2)

530

10,2 (6,4-14,0)

9,8 (6,4-14,5)

394

Lager secundair

7,0 (3,9-10,1)

6,4 (4,1-10,0)

478

Hoger secundair

6,4 (4,3-8,6)

5,8 (4,1-8,3)

861

Hoger onderwijs

2,2 (1,1-3,3)

1,9 (1,1-3,2)

1414

Brussel

5,3 (4,3-6,3)

4,5 (3,5-5,8)

3295

Gent en Antwerpen

5,5 (2,3-8,7)

5,0 (2,7-9,0)

469

Luik en Charleroi

4,1 (1,6-6,6)

3,7 (2,0-6,5)

377

1997

2,1 (1,0-3,1)

1,8 (1,1-3,0)

3015

2001

3,4 (2,5-4,2)

3,1 (2,4-4,0)

2961

2004

4,8 (3,8-5,8)

4,5 (3,6-5,5)

3277

2008

5,3 (4,3-6,3)

4,9 (4,0-6,0)

3295

Lager/geen diploma
OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 500

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0405_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,7 (0,9-2,5)

1,3 (0,8-2,2)

1519

Vrouwen

1,4 (0,8-2,0)

1,1 (0,7-1,8)

1780

0 - 14

0,5 (0,0-1,0)

0,5 (0,1-1,4)

512

15 - 24

1,8 (0,3-3,3)

1,8 (0,8-4,1)

365

25 - 34

2,3 (0,6-4,0)

2,3 (1,1-4,8)

522

35 - 44

1,1 (0,1-2,1)

1,1 (0,4-2,8)

468

45 - 54

2,1 (0,2-4,0)

2,1 (0,9-5,0)

355

55 - 64

3,3 (1,1-5,4)

3,3 (1,7-6,2)

347

65 - 74

1,0 (0,0-2,3)

1,0 (0,2-3,8)

200

75 +

0,4 (0,0-0,9)

0,4 (0,1-1,5)

530

Lager/geen diploma

1,9 (0,6-3,3)

1,7 (0,7-3,8)

395

Lager secundair

2,0 (0,6-3,5)

1,7 (0,8-3,4)

478

Hoger secundair

1,5 (0,5-2,4)

1,1 (0,6-2,2)

861

Hoger onderwijs

1,2 (0,5-1,9)

0,9 (0,5-1,7)

1417

Brussel

1,5 (1,0-2,1)

1,2 (0,8-1,8)

3299

Gent en Antwerpen

1,5 (0,4-2,5)

1,2 (0,6-2,5)

469

Luik en Charleroi

1,2 (0,0-2,3)

0,9 (0,3-2,5)

377

2001

1,1 (0,7-1,4)

1,0 (0,6-1,4)

2956

2004

1,3 (0,8-1,8)

1,2 (0,8-1,7)

3281

2008

1,5 (1,0-2,1)

1,4 (1,0-2,0)

3299

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden
een contact had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvsvragen,
Brussels Gewest
%
(Ruw)

OH0406_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,0 (0,1-2,0)

0,1

748

Vrouwen

3,9 (2,4-5,4)

0,4

779

15 - 19

5,8 (1,2-10,4)

4,9 (2,1-10,9)

148

20 - 24

5,7 (2,1-9,2)

4,4 (2,0-9,6)

216

25 - 29

2,7 (0,9-4,6)

2,0 (0,9-4,4)

266

30 - 34

1,8 (0,0-3,9)

1,6 (0,4-5,5)

252

35 - 39

1,0 (0,0-2,5)

0,8 (0,2-3,2)

254

40 - 44

1,1 (0,0-2,5)

1,0 (0,3-3,1)

214

45-49

0,0

0,0 (0,0-0,0)

177

Lager/geen diploma

6,0 (0,0-12,7)

0,5 (0,2-1,8)

112

Lager secundair

1,4 (0,0-3,0)

0,1 (0,0-0,4)

195

Hoger secundair

2,5 (1,1-4,0)

0,2 (0,1-0,4)

416

Hoger onderwijs

2,1 (0,9-3,3)

0,2 (0,1-0,4)

755

Brussel

2,4 (1,5-3,4)

0,2 (0,1-0,3)

1527

Gent en Antwerpen

0,0

0,0 (0,0-0,0)

190

Luik en Charleroi

0,0

0,0 (0,0-0,0)

173

2001

2,3 (1,4-3,2)

1,6 (1,0-2,6)

1424

2004

3,1 (1,7-4,5)

2,1 (1,4-3,4)

1492

2008

2,4 (1,5-3,4)

1,6 (1,0-2,6)

1527

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van
thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0301_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,0 (2,9-5,2)

3,2 (2,2-4,5)

1823

Vrouwen

6,1 (4,8-7,3)

4,1 (3,1-5,5)

2159

0 - 14

1,8 (0,0-3,6)

1,8 (0,6-4,8)

593

15 - 24

2,2 (0,4-4,0)

2,2 (1,0-4,9)

440

25 - 34

4,3 (1,6-7,1)

4,3 (2,2-8,0)

400

35 - 44

1,6 (0,5-2,7)

1,5 (0,8-3,1)

539

45 - 54

3,1 (1,4-4,9)

3,1 (1,8-5,4)

521

55 - 64

7,8 (5,0-10,6)

7,7 (5,3-11,1)

483

65 - 74

11,3 (6,2-16,4)

11,1 (7,0-17,1)

316

75 +

18,2 (14,6-21,8)

17,5 (14,2-21,4)

690

Lager/geen diploma

10,1 (7,1-13,1)

4,5 (3,0-6,8)

562

Lager secundair

8,4 (5,2-11,6)

5,4 (3,4-8,4)

668

Hoger secundair

4,3 (2,8-5,8)

3,7 (2,4-5,7)

1314

Hoger onderwijs

2,8 (1,7-3,8)

2,6 (1,8-3,8)

1321

Stedelijk gebied

4,7 (3,4-6,0)

3,3 (2,3-4,8)

1563

Halfstedelijk gebied

6,0 (3,5-8,4)

4,3 (2,7-7,0)

607

Landelijk gebied

5,2 (3,8-6,5)

3,7 (2,7-5,1)

1812

1997

4,3 (3,4-5,3)

3,6 (2,9-4,6)

3604

2001

7,6 (6,6-8,6)

5,6 (4,8-6,5)

4969

2004

7,6 (6,6-8,7)

5,7 (4,8-6,8)

4957

2008

5,1 (4,2-6,0)

3,5 (2,9-4,4)

3982

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking** dat de thuisverzorging door een verpleegkundige of
vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden volledig betaalde met eigen middelen,
Waals Gewest
%
(Ruw)

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

29,1

(15,0-43,3)

31,4

(17,3-50,2)

87

Vrouwen

35,5

(24,6-46,4)

35,2

(20,5-53,3)

185

0 - 14

55,4

56,3

(10,6-93,3)

4

15 - 24

26,9

(6,4-47,4)

27,0

(4,1-76,0)

8

25 - 34

32,6

(0,0-75,6)

32,0

(7,9-72,2)

15

35 - 44

20,1

(0,0-56,3)

20,1

(4,5-57,2)

9

45 - 54

38,3

(16,5-60,1)

37,6

(13,5-69,8)

16

55 - 64

18,9

(3,4-34,4)

19,4

(8,3-39,0)

35

65 - 74

48,3

(22,8-73,8)

47,4

(25,4-70,4)

28

75 +

31,0

(20,8-41,2)

30,2

(20,1-42,6)

157

Lager/geen diploma

15,1

(6,7-23,4)

12,7

(5,2-27,6)

86

Lager secundair

40,5

(19,4-61,6)

37,5

(17,3-63,4)

63

Hoger secundair

33,2

(13,6-52,8)

33,5

(16,9-55,5)

64

Hoger onderwijs

37,9

(16,8-59,0)

35,3

(17,0-59,4)

41

Stedelijk gebied

39,5

(24,3-54,8)

40,5

(23,9-59,6)

101

Halfstedelijk gebied

16,8

(3,0-30,6)

16,7

(6,8-35,7)

41

Landelijk gebied

31,9

(17,8-46,0)

32,2

(17,8-51,0)

130

2008

33,0

(23,7-42,2)

OH0301_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

272

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
**Bevolking die dit soort thuisverzorging gebruikt
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan
huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0302_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

URBANISATIEGRAAD

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,7 (1,1-2,2)

0,1 (0,0-0,1)

1787

Vrouwen

3,5 (2,8-4,3)

0,1 (0,1-0,1)

2116

0 - 14

0,0

0,0 (0,0-0,0)

575

15 - 24

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,3)

431

25 - 34

0,3 (0,0-0,8)

0,3 (0,1-1,5)

391

35 - 44

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,0-1,3)

528

45 - 54

1,0 (0,3-1,8)

1,0 (0,5-2,1)

515

55 - 64

1,8 (0,5-3,1)

1,8 (0,9-3,6)

478

65 - 74

6,1 (2,4-9,9)

5,9 (3,1-10,9)

309

20,5 (16,4-24,7)

19,4 (15,6-23,9)

676

Lager/geen diploma

6,9 (4,5-9,4)

0,1 (0,0-0,1)

550

Lager secundair

5,2 (3,3-7,2)

0,1 (0,1-0,2)

654

Hoger secundair

1,8 (1,1-2,5)

0,1 (0,0-0,1)

1291

Hoger onderwijs

1,1 (0,3-1,8)

0,1 (0,0-0,1)

1295

Stedelijk gebied

3,0 (2,1-3,9)

0,1 (0,1-0,2)

1526

Halfstedelijk gebied

3,1 (1,7-4,6)

0,1 (0,0-0,2)

599

Landelijk gebied

2,1 (1,3-2,8)

0,1 (0,0-0,1)

1778

2001

2,2 (1,7-2,7)

0,7 (0,5-1,1)

4975

2004

1,7 (1,2-2,1)

0,6 (0,4-1,0)

4776

2008

2,6 (2,1-3,2)

0,8 (0,6-1,2)

3903

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling van de bevolking* volgens de wijze van betaling van hulp aan huis voor
huishoudelijke taken of hulp aan ouderen in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
Betaald
via
diensten
cheques

Volledig
betaald uit
eigen
middelen

Betaald
door
andere
middelen

Betaling
middel
niet
bekent

Geen
antwoord
over
betaling

N

Mannen

34,6

47,2

18,1

0,0

0,0

52

Vrouwen

50,1

33,2

14,1

1,1

1,6

132

0 - 14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

15 - 24

0,0

53,0

47,0

0,0

0,0

2

25 - 34

0,0

84,5

15,5

0,0

0,0

2

35 - 44

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

1

45 - 54

52,7

28,0

19,3

0,0

0,0

8

55 - 64

31,5

49,0

19,5

0,0

0,0

9

65 - 74

68,6

22,1

9,3

0,0

0,0

18

75 +

42,6

40,6

15,6

1,2

0,0

144

Lager/geen diploma

26,5

51,1

22,4

0,0

0,0

59

Lager secundair

56,4

36,7

6,8

0,0

0,0

50

Hoger secundair

49,2

25,0

21,2

0,0

4,6

46

Hoger onderwijs

56,1

36,7

7,2

0,0

0,0

20

Stedelijk gebied

48,7

38,4

10,7

0,0

2,2

79

Halfstedelijk gebied

55,7

40,0

4,3

0,0

0,0

33

Landelijk gebied

35,0

34,8

28,0

2,2

0,0

72

2008

45,4

37,5

15,3

0,7

1,1

184

OH0302_2

GESLACHT

LEEFTIJDS
-GROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
* Population qui a utilisé ce type de service à domicile
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme
maaltijden aan huis, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0303_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

URBANISATIEGRAAD

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,9 (0,5-1,3)

0,0 (0,0-0,0)

1809

Vrouwen

1,6 (1,1-2,2)

0,0 (0,0-0,0)

2146

0 - 14

0,0

0,0 (0,0-0,0)

585

15 - 24

0,6 (0,0-1,9)

0,6 (0,1-4,3)

438

25 - 34

0,1 (0,0-0,4)

0,1 (0,0-0,9)

398

35 - 44

0,4 (0,0-1,1)

0,4 (0,0-2,5)

537

45 - 54

0,0

0,0 (0,0-0,0)

520

55 - 64

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,3)

481

65 - 74

1,5 (0,0-3,2)

1,5 (0,4-4,7)

316

11,7 (8,5-15,0)

11,5 (8,5-15,4)

680

Lager/geen diploma

4,7 (2,7-6,6)

0,0 (0,0-0,0)

558

Lager secundair

2,8 (1,1-4,4)

0,0 (0,0-0,0)

665

Hoger secundair

0,5 (0,1-0,9)

0,0 (0,0-0,0)

1302

Hoger onderwijs

0,3 (0,1-0,6)

0,0 (0,0-0,0)

1315

Stedelijk gebied

1,7 (1,0-2,4)

0,0 (0,0-0,0)

1552

Halfstedelijk gebied

0,6 (0,0-1,2)

0,0 (0,0-0,0)

600

Landelijk gebied

1,1 (0,6-1,5)

0,0 (0,0-0,0)

1803

2001

0,9 (0,6-1,3)

0,2 (0,1-0,3)

4973

2004

0,8 (0,5-1,1)

0,1 (0,1-0,3)

4773

2008

1,3 (0,9-1,7)

0,2 (0,1-0,4)

3955

75 +

OPLEIDINGSNIVEAU

+ 95% BI

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte
van vervoersdiensten, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0304_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,7 (0,3-1,2)

0,4 (0,2-0,9)

1798

Vrouwen

1,9 (1,0-2,9)

1,0 (0,6-1,9)

2130

0 - 14

1,4 (0,0-3,2)

1,3 (0,4-4,5)

580

15 - 24

0,6 (0,0-1,9)

0,6 (0,1-3,9)

434

25 - 34

0,1 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,3)

394

35 - 44

0,5 (0,0-1,2)

0,4 (0,1-2,1)

536

45 - 54

0,8 (0,0-1,7)

0,7 (0,2-2,4)

518

55 - 64

1,1 (0,0-2,4)

1,0 (0,3-3,3)

479

65 - 74

4,0 (0,2-7,7)

3,5 (1,4-8,8)

312

75 +

4,6 (2,8-6,4)

3,8 (2,4-5,9)

675

Lager/geen diploma

2,3 (1,0-3,6)

0,7 (0,3-1,5)

555

Lager secundair

2,3 (0,2-4,3)

1,0 (0,4-2,6)

661

Hoger secundair

1,2 (0,5-1,9)

0,7 (0,4-1,6)

1296

Hoger onderwijs

0,8 (0,0-1,7)

0,5 (0,2-1,4)

1301

Stedelijk gebied

1,1 (0,5-1,7)

0,5 (0,2-1,1)

1553

Halfstedelijk gebied

0,9 (0,0-1,8)

0,4 (0,1-1,4)

575

Landelijk gebied

1,8 (0,7-2,9)

0,9 (0,5-1,7)

1800

2008

1,3 (0,8-1,9)

3928

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 0 tot 3 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met Kind en Gezin/ONE, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0401_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

61,9 (47,5-76,3)

61,8 (46,4-75,1)

75

Meisjes

50,1 (35,7-64,6)

49,7 (35,0-64,4)

69

Lager/geen diploma

77,2 (0,0-100,0)

73,3 (16,1-97,5)

5

Lager secundair

53,1 (13,7-92,5)

50,7 (19,1-81,7)

12

Hoger secundair

60,3 (45,4-75,1)

58,3 (42,2-72,8)

67

Hoger onderwijs

51,8 (35,0-68,6)

52,9 (36,3-68,8)

58

Stedelijk gebied

53,1 (37,8-68,4)

52,0 (36,2-67,4)

58

Halfstedelijk gebied

78,8 (66,2-91,5)

76,8 (57,5-89,0)

33

Landelijk gebied

46,3 (29,8-62,7)

46,7 (29,3-65,0)

53

2001

59,1 (50,4-67,8)

60,0 (51,3-68,0)

225

2004

67,4 (58,4-76,4)

68,3 (58,1-77,1)

180

2008

56,6 (46,4-66,8)

56,7 (45,4-67,3)

144

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten – bladzijde 509

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 3 tot 18 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden een contact
had met een schoolarts, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0402_1

GESLACHT

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Jongens

55,6 (48,8-62,5)

56,6 (49,1-63,8)

327

Meisjes

58,1 (51,5-64,6)

59,3 (51,9-66,3)

320

Lager/geen diploma

46,5 (20,8-72,1)

43,1 (24,9-63,3)

29

Lager secundair

54,0 (39,8-68,3)

59,0 (43,6-72,8)

80

Hoger secundair

55,6 (47,5-63,6)

57,7 (49,0-66,0)

243

Hoger onderwijs

60,6 (53,0-68,1)

60,1 (51,7-68,0)

280

Stedelijk gebied

57,6 (50,1-65,1)

60,3 (51,9-68,1)

252

Halfstedelijk gebied

59,5 (46,3-72,7)

63,3 (47,7-76,6)

91

Landelijk gebied

55,3 (47,9-62,7)

54,0 (46,3-61,6)

304

2001

68,5 (64,1-73,0)

70,0 (65,1-74,4)

900

2004

60,6 (54,9-66,3)

61,9 (55,9-67,6)

762

2008

56,8 (51,9-61,8)

57,5 (52,1-62,7)

647

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de professioneel actieve bevolking (van 15 tot 64 jaar) dat in de afgelopen
12 maanden een contact had met een arbeidsgeneeskundige dienst, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0403_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

41,0 (36,7-45,4)

40,9 (36,4-45,5)

716

Vrouwen

31,4 (27,2-35,6)

31,1 (26,9-35,7)

652

15 - 24

37,0 (25,9-48,1)

35,7 (25,8-47,0)

122

25 - 34

41,5 (34,4-48,6)

41,3 (34,4-48,4)

292

35 - 44

37,7 (32,4-43,0)

37,1 (32,0-42,6)

418

45 - 54

32,1 (26,4-37,8)

31,7 (26,3-37,7)

372

55 - 64

33,7 (24,6-42,7)

32,8 (24,1-43,0)

164

Lager/geen diploma

32,1 (18,5-45,7)

32,6 (20,7-47,4)

59

Lager secundair

42,5 (31,9-53,0)

42,5 (32,2-53,5)

150

Hoger secundair

40,3 (35,1-45,6)

39,2 (33,9-44,8)

503

Hoger onderwijs

32,4 (27,9-37,0)

31,8 (27,2-36,8)

628

Stedelijk gebied

38,8 (33,7-43,8)

38,1 (33,0-43,4)

503

Halfstedelijk gebied

33,3 (25,1-41,6)

32,5 (25,1-40,8)

210

Landelijk gebied

35,6 (30,8-40,4)

35,0 (30,0-40,2)

655

1997

18,1 (15,3-20,9)

16,3 (13,8-19,3)

1275

2001

33,2 (30,3-36,1)

31,3 (28,4-34,3)

1840

2004

37,0 (33,7-40,3)

35,6 (32,3-39,0)

1713

2008

36,6 (33,4-39,8)

35,5 (32,2-38,9)

1368

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met het OCMW, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0404_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,7 (1,0-2,4)

1,0 (0,6-1,7)

1812

Vrouwen

2,5 (1,7-3,4)

1,4 (0,8-2,2)

2143

0 - 14

0,1 (0,0-0,2)

0,1 (0,0-0,4)

587

15 - 24

2,3 (0,1-4,5)

2,3 (0,9-5,8)

439

25 - 34

3,1 (1,1-5,0)

3,0 (1,6-5,7)

396

35 - 44

3,3 (1,4-5,2)

3,2 (1,8-5,7)

538

45 - 54

2,3 (0,8-3,9)

2,3 (1,2-4,5)

518

55 - 64

1,0 (0,2-1,9)

1,0 (0,5-2,3)

477

65 - 74

0,4 (0,0-1,0)

0,3 (0,1-2,1)

313

75 +

5,9 (3,1-8,7)

5,6 (3,4-8,9)

687

Lager/geen diploma

3,9 (2,0-5,8)

2,2 (1,1-4,4)

559

Lager secundair

5,0 (2,7-7,4)

3,0 (1,7-5,2)

660

Hoger secundair

1,6 (0,9-2,4)

0,9 (0,5-1,6)

1304

Hoger onderwijs

0,3 (0,0-0,6)

0,2 (0,1-0,5)

1314

Stedelijk gebied

2,2 (1,3-3,1)

1,2 (0,7-2,0)

1559

Halfstedelijk gebied

2,8 (1,1-4,5)

1,4 (0,7-2,9)

610

Landelijk gebied

1,8 (0,9-2,7)

1,0 (0,5-1,8)

1786

1997

1,6 (0,6-2,6)

1,3 (0,6-2,8)

3605

2001

1,9 (1,4-2,4)

1,6 (1,2-2,2)

4972

2004

1,7 (1,2-2,2)

1,4 (1,0-2,0)

4773

2008

2,1 (1,5-2,7)

1,8 (1,3-2,4)

3955

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een contact had
met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0405_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,4 (0,1-0,7)

0,1 (0,0-0,2)

1815

Vrouwen

0,6 (0,2-0,9)

0,1 (0,1-0,2)

2146

0 - 14

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,1)

588

15 - 24

0,0 (0,0-0,1)

0,0 (0,0-0,3)

440

25 - 34

0,4 (0,0-1,0)

0,4 (0,1-1,7)

396

35 - 44

1,1 (0,1-2,1)

1,1 (0,4-2,8)

538

45 - 54

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,0)

518

55 - 64

0,2 (0,0-0,6)

0,2 (0,0-1,1)

478

65 - 74

0,0

0,0 (0,0-0,0)

313

75 +

0,1 (0,0-0,3)

0,1 (0,0-0,6)

690

Lager/geen diploma

0,3 (0,0-0,7)

0,1 (0,0-0,4)

558

Lager secundair

1,3 (0,3-2,4)

0,3 (0,1-0,7)

664

Hoger secundair

0,4 (0,0-0,9)

0,1 (0,0-0,2)

1304

Hoger onderwijs

0,3 (0,0-0,6)

0,0 (0,0-0,1)

1315

Stedelijk gebied

0,7 (0,2-1,3)

0,1 (0,1-0,3)

1558

Halfstedelijk gebied

0,3 (0,0-0,8)

0,1 (0,0-0,4)

611

Landelijk gebied

0,3 (0,0-0,5)

0,1 (0,0-0,1)

1792

2001

1,1 (0,6-1,6)

0,7 (0,4-1,1)

4972

2004

0,8 (0,2-1,4)

0,5 (0,3-1,0)

4709

2008

0,5 (0,2-0,8)

0,3 (0,2-0,6)

3961

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking (van 15 tot 49 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden
een contact had met een centrum voor geboorteplanning en gezinvsvragen, Waals Gewest
%
(Ruw)

OH0406_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

0,1 (0,0-0,2)

0,0 (0,0-0,0)

810

Vrouwen

0,7 (0,1-1,3)

0,0 (0,0-0,0)

841

15 - 19

0,0

0,0 (0,0-0,0)

223

20 - 24

1,7 (0,0-3,9)

0,9 (0,3-3,2)

218

25 - 29

0,2 (0,0-0,6)

0,1 (0,0-0,9)

196

30 - 34

0,6 (0,0-1,9)

0,3 (0,0-2,3)

201

35 - 39

0,0 ,

0,0 (0,0-0,0)

257

40 - 44

0,2 (0,0-0,5)

0,1 (0,0-1,6)

281

45-49

0,2 (0,0-0,6)

0,1 (0,0-0,9)

275

Lager/geen diploma

0,0

0,0 (0,0-0,0)

89

Lager secundair

0,0

0,0 (0,0-0,0)

216

Hoger secundair

0,6 (0,0-1,1)

0,0 (0,0-0,0)

645

Hoger onderwijs

0,4 (0,0-1,0)

0,0 (0,0-0,0)

657

Stedelijk gebied

0,4 (0,0-1,0)

0,0 (0,0-0,0)

643

Halfstedelijk gebied

0,9 (0,0-2,0)

0,0 (0,0-0,0)

267

Landelijk gebied

0,1 (0,0-0,4)

0,0 (0,0-0,0)

741

2001

0,7 (0,3-1,1)

0,4 (0,2-0,9)

2379

2004

1,1 (0,3-1,8)

0,6 (0,3-1,3)

2031

2008

0,4 (0,1-0,7)

0,2 (0,1-0,5)

1651

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)
Voor 2004, 2001 en 1997 zijn de personen die verblijven in een instelling voor ouderen niet
inbegrepen
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