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Samenvatting

Ongevallen en geweld zijn belangrijke
oorzaken van morbiditeit en mortaliteit op
wereldvlak en hun preventie blijft voor
volksgezondheid een hoofdbekommernis. De
resultaten van de Gezondheidsenquête 2008
over traumata door ongeval en intermenselijk
geweld kunnen als volgt samengevat worden:

Ongevallen

vast. Mensen met een diploma hoger
secundair (1,6%) geven vaker aan verwond
te zijn geweest door een verkeersongeval
dan mensen met een diploma hoger onderijs
(0,9%).
Bijna 1% van de bevolking werd in de 12
maanden voorafgaand aan het interview
verwond door een ongeval op school
Uiteraard is deze proportie het hoogst in de
leeftijdsgroep 0-14 jaar (2,8%) en 15-24
(1,4%).

In België verklaart bijna 7% van de bevolking
in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview slachtoffer te zijn geweest van een
ongeval dat heeft geleid tot een medische
consultatie. Algemeen kan men stellen dat
mannen (8%) vaker slachtoffer van
accidentele traumata worden dan vrouwen
(6%). Tot de leeftijd van 44 jaar en vanaf 75
jaar
worden
de
hoogste
proporties
waargenomen en bij de 75-plussers zijn het
eerder de vrouwen die een dergelijk ongeval
rapporteren. Sinds 2001 is er een lineaire
daling (van 9% tot 7% in 2008) van de
proportie ongevallen met een medische
consultatie tot gevolg, maar er dient rekening
gehouden te worden met een mogelijk
artefact in de vraagstelling.

3,3% van de werkende bevolking (15-64 jaar)
werd in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview verwond door een ongeval op het
werk, waarbij significant meer mannen
(3,9%) dan vrouwen (2,6%). Het zijn vooral
jongeren van 15-24 jaar (6%) die het vaakst
een dergelijk ongeval overkomen. In de
oudste leeftijdsgroep (55-64 jaar) hebben
vrouwen dan weer het grootste aandeel van
de
werkongevallen.
De
proportie
verwondingen door een werkongeval is
significant lager in landelijke (2,7%) en
halfstedelijke (2,3%) gemeenten dan in
stedelijke gemeenten (4,3%).

3,4% van de bevolking (evenveel mannen als
vrouwen) werd in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview verwond door
een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd.
Dit type van ongeval wordt het minst vaak
vermeld in de leeftijdsgroep 55-64 jaar (2,1%)
en vaakst bij de 75-plussers (7,0%).

De meest gemelde oorzaken van het trauma
zijn valpartijen (54%), botsingen of slag met
een voorwerp of persoon (28%), snijdwonden
(8%) en in 10% van de gevallen is het een
andere oorzaak. Accidentele valpartijen
komen meer voor bij kinderen (in 2/3 van de
gevallen) en bij personen van 65 jaar en
ouder (meer dan in ¾ van de gevallen).

1,2% van de bevolking werd in de 12
maanden voorafgaand aan het interview
verwond door een verkeersongeval. Dit type
van ongeval komt vooral voor in de
leeftijdsgroep 15-54 jaar, met de 25-34
jarigen als uitschieters (1,8%) en mannen als
grootste aandeel. Ook vanaf de leeftijd van
75 jaar (1,5%) stellen we hogere proporties

De meest frequente lichamelijke gevolgen
van het ongeval zijn een fractuur of een
breuk (30%), een verstuiking, verrekking of
gescheurde ligamenten (27%) en een wonde
(26%). Fracturen en breuken stijgen gradueel
in functie van de leeftijd, gaande van 18% in
de leeftijdsgroep 0-14 jaar om uiteindelijk
meer dan 40% te bereiken vanaf 65 jaar.
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weer vaker getroffen door dit laatstgenoemde
type van geweld.

Geweld
In België kwam in het jaar voorafgaand aan
het interview 11% van de bevolking van 15
jaar en ouder in aanraking met misdaad,
geweld of vandalisme thuis of in de omgeving
waar men woont, waarbij de proportie
mannen significant hoger is (12% vs. 10%
vrouwen). Het zijn vooral de jongvolwassenen van 15-34 jaar (16% à 18%) die
hiermee in aanraking komen.
Ook werd 11% van de bevolking van 15 jaar
en ouder het slachtoffer van geweldplegingen
in het jaar voorafgaand aan het interview. In
concrete cijfers betekent dit dat 8% van de
bevolking verklaart slachtoffer te zijn van
verbaal of psychisch geweld (verwijten,
vernederingen,
bedreigingen,
vrijheidsberoving, chantage, pesten, seksistische of
racistische opmerking…), 4% van diefstal,
inbraak of overval en 3% van lichamelijk
geweld (omvergeduwd worden, slagen of
verwond worden, seksueel geweld…).
Algemeen kan men stellen dat mannen en
vrouwen evenveel door geweldplegingen
geraakt worden. Geweld is gerelateerd met
de leeftijd. De meeste slachtoffers van zowel
verbaal of psychisch geweld (12% à 14%) als
van diefstal, inbraak of overval (5%), worden
ook hier teruggevonden bij de jongvolwassenen (15-34 jaar). Lichamelijk geweld
beperkt zich vooral tot jongeren van 15-24
jaar (6%).
Elk type van geweld komt veel frequenter
(soms tot twee keer zo veel) voor in stedelijke
gebieden dan in halfstedelijke en landelijke
gebieden. Men kan dus besluiten dat geweld
een probleem van de grootsteden is.
Uitzondering op de regel zijn de Waalse
steden Luik en Charleroi waar significant
minder slachtoffers van diefstal, inbraak of
overval zijn gemeld (2% t.o.v. 7% in Brussel).
De hoogst geschoolden (5%) worden dan

Bijgevolg vinden we dus significant meer
slachtoffers in het Brussels Gewest (19%)
dan in het Waals (13%) en het Vlaams
Gewest (9%). Deze bevinden gelden ook
voor elk type geweldpleging apart.
Het onderzoek naar geweld volgens de
plaats waar het plaatsvond, laat twee
profielen naar voren komen: enerzijds de
interne omgeving “thuis” en anderzijds de
externe omgeving van “werk en school”.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere
dan deze plaatsen, wat “elders” wordt
genoemd.
In België was 4,2% van de bevolking van 15
jaar en ouder slachtoffer van geweld thuis,
en dit werd vaker door vrouwen (4,8%) dan
door mannen (3,4%) aangegeven. De
hoogste prevalentie van slachtoffers van
geweld thuis wordt vastgesteld in de
leeftijdsgroep 45-54 jaar (5,6%). Dit soort
geweld komt ook meer voor bij stedelingen
(5,7%) en in het Brussels Gewest (5,4%).
Geweld op het werk of op school treft 3,5%
van de bevolking van 15 jaar en ouder,
mannen en vrouwen in gelijke mate, en het
wordt
vooral
vastgesteld
in
de
beroepsactieve leeftijdsgroep 25-34 jaar
(7,8%). Het stedelijk effect heeft hier geen
invloed. Wel is de prevalentie hoger in het
Brussels Gewest (5,3%).
Ten slotte wordt 4,2% van de bevolking van
15 jaar en ouder elders getroffen door
geweld, met de hoogste prevalentie tussen
de leeftijd van 15 tot 34 jaar (circa 7%).
Bovendien is in deze leeftijdsgroep het
aandeel mannen groter dan dat van de
vrouwen, hoewel niet significant. Ook hier
pieken de prevalenties van de stedelijke
gebieden (5,4%) en van het Brussels Gewest
(10,3%) er bovenuit.
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1. Inleiding

Ongevallen en geweld zijn de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit op wereldvlak.
(1;2). Zij liggen aan de basis van lichamelijke en psychologische wonden en traumata die ernstige
en minder ernstige gevolgen kunnen hebben op het dagelijkse leven van individuen. In ernstige
gevallen kunnen deze traumata zo diepgaand zijn dat de slachtoffers zich tot spoeddiensten en
gezondheidsdiensten moeten wenden. Ook kunnen zij tot fysieke complicaties leiden (infecties,
bloedingen, overdracht van ziekten, enz.), tot een chirurgische ingreep (diepe wonden, botschade,
esthetische sequelen), tot een langdurige invaliditeit of handicap, of zelfs tot het overlijden van het
slachtoffer.
Op psychologisch vlak kunnen traumata veroorzaakt door een ongeval of geweldpleging leiden tot
posttraumatische stoornissen, toestanden van angst of depressie, voeding- en slaapstoornissen en
tot
risicogedrag
zoals
overmatig
alcoholgebruik,
alcoholverslaving,
toxicomanie,
zelfmoordneigingen, enz.
In de Gezondheidsenquête 2008 wordt informatie verzameld over accidentele traumata zonder
fatale afloop en over het probleem van interpersoonlijk geweld, met de bedoeling om de
prevalentie van niet-fatale traumata (zowel niet-intentioneel als intentioneel) in kaart te brengen.
Het is nog niet lang dat volksgezondheid geweld als risicofactor voor de gezondheid beschouwt
(2).

Ongevallen
In de omgangstaal betekent de term "ongeval" een onvoorziene, plotse gebeurtenis, die op de een
of andere manier schade berokkent. Evenzo beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
een ongeval als "een gebeurtenis buiten de wil van het individu, veroorzaakt door een snelle
uitwendige kracht, die lichamelijke of mentale schade berokkent". De term "trauma" verwijst naar
het gevolg van de gebeurtenis (3), voornamelijk het lichamelijk of mentaal letsel. Algemeen gezien
beschouwt men dat niet-intentionele letsels vermeden kunnen worden. Daarom is preventie
hiervan reeds sinds lange tijd van belang voor de volksgezondheid.
De gezondheidsenquête 2008 heeft zich toegespitst op ongevallen met een uitwendige of
inwendige verwonding als gevolg, die plaatsvonden in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview en die tot een raadpleging bij de arts of in het ziekenhuis hebben geleid. Ze beoogt een
evaluatie van de prevalentie van accidentele traumata in onze maatschappij, maar wenst ook meer
inlichtingen te geven over de plaats alsook de oorzaak en de gevolgen van het ongeval. Ten
gevolge van een aanpassing van de desbetreffende vragen in de editie van 2008, is het vergelijken
van deze gegevens met die van 2004 niet mogelijk. De valincidentie bij ouderen wordt in een later
rapport uitvoerig besproken. De vragen m.b.t. ongevallen zijn opgenomen in de mondelinge
vragenlijst.

Traumata – bladzijde 261

Gezondheidsenquête, België 2008

Geweld
Geweldpleging wordt volgens de WGO (4) gedefinieerd als "elk intentioneel gebruik van geweld,
zowel onder de vorm van een bedreiging als een daad tegen zichzelf, andere individuen, een
groep of een gemeenschap, die leidt of kan leiden tot een kwetsuur, een trauma of de dood".
De Gezondheidsenquête 2008 richt zich op intermenselijk geweld, dit wil zeggen, uitgeoefend door
een of meerdere personen, die al dan niet gekend zijn door het slachtoffer. Hier wordt
geweldpleging volgens twee assen geconceptualiseerd: psychologisch en fysiek geweld. Diefstal
en inbraak worden ook in aanmerking genomen, hoewel hun impact op de gezondheid minder vast
staat. Geweldpleging tegen zichzelf (zelfmoordpogingen bijvoorbeeld) kwam in het rapport
“Gezondheidstoestand”, hoofdstuk “Mentale gezondheid”, aan bod.
De enquête wil dus het fenomeen van intermenselijk geweld in de bevolking onderzoeken,
ongeacht of het om psychologisch of fysiek geweld gaat en nagaan op welke plaatsen geweld
doorgaat. De vragen werden opzettelijk ruim opgesteld zodat de slachtoffers de ondergane
geweldplegingen kunnen melden zonder al te veel in detail te moeten gaan of intieme,
vernederende, zelfs compromitterende details te moeten vertellen of onthullen. Gezien de
gevoeligheid van dit onderwerp, staan de vragen over geweld in de schriftelijke vragenlijst. Alleen
de gegevens van de algemene vraag of men slachtoffer is geweest van geweld kunnen nog
vergeleken worden met de gegevens van 2001 en 2004. De specifieke vragen m.b.t. geweld
werden ten opzichte van 2004 ingekort, met als gevolg dat hiervoor geen vergelijking wordt
gemaakt.
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2. Vragen

De vragen in de enquête hebben tot doelstelling het optreden van traumata in België na te gaan,
waarbij men een opsplitsing maakt tussen enerzijds traumata ten gevolge van accidentele of
onopzettelijke gebeurtenissen en anderzijds de ondergane gewelddaden, ongeacht hun aard.

Ongevallen
Voor de accidentele traumata, richt de Gezondheidsenquête van 2008 zich op wat men
« ingrijpende » gebeurtenissen noemt, d.w.z. die geleid hebben tot de raadpleging van een arts of
een ziekenhuisbezoek. De vragen over ongevallen waren opgenomen in de mondelinge vragenlijst
en waren voor iedereen (dus van jong tot oud) van toepassing. De in aanmerking genomen
periode dekt de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Volgende vragen werden gesteld:
•

TR04. Hebt u de afgelopen 12 maanden één van de volgende ongevallen gehad die
hebben geleid tot een uitwendige of inwendige verwonding?
o
o
o
o

•

Verkeersongeval (Ja/Nee)
Ongeval op het werk (Ja/Nee)
Ongeval op school (Ja/Nee)
Ongeval thuis of tijdens vrije tijd (Ja/Nee)

TR05. Hebt u hiervoor een dokter, een verpleegster of een spoedafdeling van een
ziekenhuis bezocht? (deze vraag werd voor elke type ongeval gesteld)
o
o
o

Ja, een dokter of verpleegster
Ja, een spoedafdeling
Nee, geen consultatie of tussenkomst was nodig

Volgende vragen gelden alleen voor diegenen die een ongeval hebben aangegeven:
•

TR06. Welk van de vermelde ongevallen is het meest recente?

•

TR07. Wat was de belangrijkste oorzaak van dit ongeval?
o
o
o
o

•

Val, uitglijden, struikelen, val van hoogte (ladder, trap, paard…)
Slag of botsing met voorwerp of persoon
Snijwonden, vreemd lichaam in bv. oog of keel
Andere, omschrijf

TR08. Welke waren de lichamelijke gevolgen van dit ongeval? (Meer dan één antwoord
mogelijk)
o
o
o
o

Fractuur of breuk
Verstuiking, verrekking, gescheurde ligamenten
Wonde (snijwonde, perforatie, beet)
Andere, omschrijf
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Geweld
De vragen die betrekking hebben op het geweld dat ondergaan werd, beperken zich niet tot
diegene, die tot een fysiek en/of psychologisch trauma geleid hebben dat een raadpleging bij een
gezondheidsspecialist met zich meebracht. De onderzochte feiten behandelen zowel verbaal als
fysiek geweld. De vragen werden omwille van hun gevoelig karakter opgenomen in de schriftelijke
vragenlijst. Bijgevolg bleven ze uitsluitend beperkt tot personen vanaf 15 jaar.
•

TR01. In welke mate bent u de afgelopen 12 maanden in aanraking gekomen met
misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving waar u woont?
o
o
o
o
o

Zwaar in aanraking gekomen
Enigszins in aanraking gekomen
Niet in aanraking gekomen
In weet het niet
Ik wil hier liever niet op antwoorden

•

TR02. Bent u de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geweest van verbaal of psychisch
geweld (beledigingen, bedreigingen, pesten), lichamelijk geweld (slagen, seksueel
misbruik), een inbraak, diefstal of een gewapende overval? (Ja/Nee)

•

TR03. Van welk soort geweld was u de afgelopen 12 maanden het slachtoffer, en waar
vond dit plaats? (Meer dan één antwoord mogelijk)

De ondervraagden moeten, naast het soort geweldpleging waarvan ze slachtoffer waren
(indien van toepassing), ook de plaats(en) aangeven waar het gebeurd is.
o
o

o
o

Diefstal, inbraak, overval…: Thuis - Op het werk/op school - Elders
Verbaal of psychisch geweld, zoals een verwijt, een vernedering, een bedreiging,
vrijheidsberoving, chantage, pesten, een seksuele of racistische opmerking…: Thuis
- Op het werk/op school - Elders
Lichamelijk geweld, zoals omvergeduwd worden, geslagen of verwond worden,
seksueel geweld…: Thuis - Op het werk/op school - Elders
Andere, omschrijf: Thuis - Op het werk/op school - Elders

De vragen TR04, TR05 en TR01 werden door Eurostat, in het kader van het EHIS-project
(European Health Interview Survey), aanbevolen.
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3. Indicatoren
Ongevallen
De indicatoren voor dit rapport beogen een schatting van het aantal slachtoffers van accidentele
traumata, van het type opgelopen ongeval (naargelang de plaats van gebeuren: in het verkeer, op
het werk, op school, thuis of tijdens de vrije tijd), de oorzaak van het trauma (val, botsing,
snijwonden…), de lichamelijke gevolgen van het trauma (breuk, verstuiking, wonde…). Personen
bij wie het trauma niet tot de raadpleging van een gezondheidswerker heeft geleid (zie vraag
TR05) worden niet beschouwd als een slachtoffer van een ongeval. De antwoorden uit de
categorieën “andere, leg uit” van de diverse vragen konden deels in de vooraf opgestelde
categorieën ondergebracht worden. Deze operatie gaat aan de constructie van de indicatoren
vooraf.
De eerste indicatoren geven een beeld over ongevallen in het algemeen.
•

TR_1: Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat
heeft geleid tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden. Deze indicator is
afgeleid van vragen TR04 en TR05, waarbij de eerste vraag aangeeft of er een ongeval
heeft plaatsgevonden en de tweede of medische consultatie nodig was.

•

TR_2: hergroepeert de individuen die “één” of “verscheidene” ongevallen, met een
medische consultatie als gevolg, hebben gerapporteerd.

Ook de volgende vier indicatoren zijn een combinatie van de vragen TR04 en TR05 en dit per
categorie. Per indicator kan de noemer verschillen. De gerapporteerde percentages omschrijven
het aantal slachtoffers van een gegeven type accidenteel trauma (teller) in een populatie (noemer).
Indien de noemer niet specifiek wordt vermeld, dan heeft deze betrekking op de totale populatie.
•

TR04_1: Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de
afgelopen 12 maanden.

•

TR04_2: Percentage van de werkende bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval
op het werk in de afgelopen 12 maanden.

•

TR04_3: Percentage van de bevolking (0-64 jaar) verwond door een ongeval op school
in de afgelopen 12 maanden.

•

TR04_4: Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije
tijd in de afgelopen 12 maanden.

De volgende indicatoren verwijzen naar het meest recente ongeval (indien meerdere ongevallen in
de loop van het verlopen jaar gemeld werden). Hier wordt het aantal slachtoffers de noemer (of
referentiepopulatie) voor de berekening van de percentages. Zij geven dus het aantal slachtoffers
aan met de bestudeerde conditie in verhouding tot het totale aantal slachtoffers.
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•

TR07_1: Deze indicator geeft de verdeling (%) van de slachtoffers weer volgens de
oorzaak van de verwonding door het recentste ongeval in de afgelopen 12 maanden. De
belangrijkste oorzaken zijn: valpartijen, botsingen en snijwonden.

•

TR08_1 tot TR08_1 zijn een weergave van het aantal slachtoffers van een gegeven type
traumata op een totaal aantal slachtoffers van ongevallen. De bestudeerde types
traumata zijn breuken, verstuikingen en wonden. Dit waren de drie meest voorkomende
types traumata in de Gezondheidsenquête van 2004.

Geweld
De indicatoren met betrekking tot het ondergane geweld beogen het aantal slachtoffers van
agressie en geweld bij de bevolking van 15 jaar en ouder, evenals hun verdeling volgens type
geweldpleging (diefstal of inbraak, verbaal of psychisch geweld, lichamelijk geweld) en volgens
plaats (thuis, op het werk/op school of elders), te schatten.
•

TR01_1: Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving
waar men woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de
afgelopen 12 maanden. Voor deze indicator werd vraag TR01 gehergroepeerd naar twee
klassen: namelijk zij die in aanraking zijn gekomen met geweld (zowel zwaar als
enigszins) en zij die niet in aanraking zijn gekomen met geweld. Het grootste verschil met
de volgende indicator is dat voor deze indicator de omgeving wordt gespecificeerd en
ook vandalisme is opgenomen in de beschrijving.

•

TR02_1: Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van
geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden.

•

TR03_1 – TR03_3: geeft het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het
slachtoffer was van geweld volgens soort (1. diefstal, inbraak, overval…, 2. verbaal of
psychisch geweld en 3. lichamelijk geweld) in de afgelopen 12 maanden.

•

TR03_4 – TR03_6: geeft het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het
slachtoffer was van geweld volgens de plaats waar de geweldpleging zich voordeed (4.
thuis, 5. op het werk/op school en 6. elders) in de afgelopen 12 maanden
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4. Resultaten – Verwonding door ongevallen

4.1. Ongevallen die hebben geleid tot een medische consultatie
(TR_1)
4.1.1. België
In België verklaart bijna 7% van de bevolking dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview slachtoffer werd van een ongeval dat heeft geleid tot een medische consultatie (6,5%
geeft één enkel dergelijk ongeval aan, tegenover 0,3% dat het over meerdere ongevallen van dit
type heeft).
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Bij mannen is het risico op een ongeval groter (8%) dan bij vrouwen (6%) en dit verschil is
significant na correctie voor leeftijd.
In de leeftijdsgroep 55-74 jaar (circa 4%) is de proportie ongevallen die hebben geleid tot een
medische consultatie in de 12 maanden voorafgaand aan het interview significant lager dan in de
andere leeftijdsgroepen. De leeftijdsverdeling volgens geslacht (Figuur 1) geeft aan dat tot de
leeftijd van 44 jaar, mannen vaker dan vrouwen een ongeval hebben. Daarentegen eens de leeftijd
van 75 jaar bereikt, hebben bijna twee keer meer vrouwen dan mannen een ongeval gehad
waarvoor een medische consultatie nodig was.

Figuur 1

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot
een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008
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Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
De proportie ongevallen die hebben geleid tot een medische consultatie in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview varieert niet binnen de subgroepen van de bevolking volgens het
opleidingsniveau, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht.
Ook de urbanisatiegraad van de leefomgeving speelt geen rol op de proportie ongevallen met een
medische consultatie tot gevolg.
Evolutie doorheen de tijd
Zoals ook duidelijk zichtbaar in Figuur 2, is er in België sinds 2001 een lineaire daling van de
proportie ongevallen die hebben geleid tot een medische consultatie in de 12 maanden voorafgaan
aan het interview, namelijk van 9% in 2001 naar 8% in 2004 en tot 7% in 2008. Deze daling is
significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Toch moeten we er ook rekening mee houden dat
het hier om een artefact zou kunnen gaan daar de vraagstelling m.b.t. ongevallen in de loop van
de verschillende edities van de Gezondheidsenquête een aantal veranderingen heeft ondergaan,
vooral dan in de edities van 2008 (implementering van EHIS).
Figuur 2

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot
een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest en jaar,
Gezondheidsenquête, België, 2008

4.1.2. Regio’s
De prevalentie van ongevallen met een medische consultatie tot gevolg verschilt niet naargelang
het gewest: 7% in het Vlaams en Brussels Gewest en 6% in het Waals Gewest. Zoals voor België,
is er ook in het Vlaams en het Waals Gewest een lineaire daling sinds 2001 van deze prevalentie;
in het Brussels Gewest daarentegen is de tijdstrend in deze periode kwadratisch.
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Vlaams Gewest
In tegenstelling tot België, wordt er in het Vlaams Gewest, na correctie voor leeftijd, geen
significant verschil tussen mannen en vrouwen vastgesteld voor wat betreft de proportie
ongevallen die hebben geleid tot een medische consultatie in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview. De leeftijdsverdeling komt ook vrij goed overeen met die van België, behalve dat de
significante lager proportie zich beperkt tot de leeftijdsgroep 55-64 jaar. Zoals voor België, zijn er
ook hier geen significante verschillen (na correctie voor leeftijd en geslacht) op niveau van het
opleidingsniveau, daarentegen wel voor de urbanisatiegraad, waar de proportie significant lager is
in de halfstedelijke gebieden (6%) t.o.v. de stedelijke gebieden (8%). Ook is er een lineaire daling
van deze proportie doorheen de tijd, welke significant is na correctie voor leeftijd en geslacht (P <
0,005): van 9,5% in 2001 naar 9,0% in 2004 tot 7,2% in 2008.
Figuur 3

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot
een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest

Brussels Gewest
Zowel wat de leeftijds- en geslachtsverdeling betreft worden er in Brussel geen significante
verschillen vastgesteld in de proportie ongevallen met een medische consultatie tot gevolg in de 12
maanden voorafgaand aan het interview, dit in tegenstelling tot België. Wel komt de verdeling van
het opleidingsniveau overeen met die van België: er wordt namelijk geen gradiënt vastgesteld.
Brussel verschilt niet van andere grote steden in België (enerzijds Gent en Antwerpen in het
noorden van het land, anderzijds Luik en Charleroi in het zuiden van het land). Brussel is het enige
gewest waar de tijdstrend kwadratisch is: van 9,1% in 2001 over 6,8% in 2004 tot 7,2% in 2008.
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Figuur 4

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot
een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
Het Waals Gewest is het enige gewest waar er, zoals in België, verschillen zijn tussen mannen
(7%) en vrouwen (5%) voor wat de proportie ongevallen, die hebben geleid tot een medische
consultatie in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, betreft, en deze verschillen zijn
significant na correctie voor leeftijd. Het Waals Gewest verschilt dan weer van België en de andere
gewesten doordat er verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus: de proportie bij de laagst
opgeleiden (3%) is lager dan bij de hoogst opgeleiden (6,5%) een verschil dat significant is na
correctie voor leeftijd en geslacht. Zoals voor België zijn ook hier geen verschillen in
urbanisatiegraad. En ten slotte stellen we ook in het Waals Gewest een lineaire dalende tijdstrend
vast, welke significant is na correctie voor leeftijd en geslacht: van 8,3% in 2001 naar 7,6% in 2004
tot 6,1% in 2008.
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Figuur 5

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot
een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

4.2. Verwond door een verkeersongeval (TR04_1)
4.2.1. België
1,2% van de bevolking woonachtig in België geeft aan dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan
het interview verwond werd door een verkeersongeval.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Evenveel mannen als vrouwen geven aan verwond te zijn geweest door een verkeersongeval in de
12 maanden voorafgaand aan het interview.
De hoogste prevalentie van Belgen die verwond geraakten door een verkeersongeval in de 12
maanden voorafgaand aan het interview komt voor in de leeftijdsgroep 15-54 jaar en bij de
alleroudsten (75+ jaar). De uitschieter hierbij is toch wel de leeftijdsgroep van de 25-34-jarigen,
met een prevalentie die piekt bij 1,8%.
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Figuur 6

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Mensen met een diploma hoger secundair (1,6%) geven vaker aan verwond te zijn geweest door
een verkeersongeval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dan mensen met een
diploma hoger onderwijs (0,9%), een verschil dat significant is na correctie voor leeftijd en
geslacht.
De urbanisatiegraad van de leefomgeving speelt hier geen rol. Hoewel op het eerste zicht lijkt of
de prevalentie in de landelijke gebieden hoger is, verdwijnen de verschillen na correctie voor
leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.2.2. Regio’s
De prevalentie van mensen die hebben aangegeven verwond te zijn geraakt bij een
verkeersongeval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview varieert niet naargelang het
gewest. De bruto cijfers lijken aan te geven dat dit cijfer hoger is in het Brussels Gewest, maar na
correctie voor leeftijd en geslacht kunnen er geen significante verschillen tussen de gewesten
opgemerkt worden.
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Vlaams Gewest
Het belangrijkste verschil met België en de twee andere gewesten is dat er in het Vlaams Gewest
geen significante verschillen in de leeftijdsverdeling worden waargenomen voor wat betreft de
proportie mensen dat verwond is geraakt door een verkeersongeval in de 12 maanden voorafgaan
aan het interview. In tegenstelling tot wat we zien op nationaal niveau, worden er in het Vlaams
Gewest, alsook in de andere twee gewesten, geen verschillen in opleidingsniveau vastgesteld.
Figuur 7

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest

Brussels Gewest
Ook in het Brussels Gewest worden er, zoals voor België, significante verschillen in de
leeftijdsverdeling waargenomen voor wat betreft de proportie verwondingen door een
verkeersongeval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, maar hier gaat het om de
volgende leeftijdsgroepen: 25-34 jaar, 45-54 jaar (hoogste prevalentie, nl. 2,0%) en ouder dan 75
jaar. Daarnaast is het belangrijkste verschil met België dat er in het Brussels Gewest geen
verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus bestaan. Ook zijn er geen verschillen tussen
Brussel en de andere grote steden in België (Gent en Antwerpen in het noorden en Luik en
Charleroi in het zuiden).
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Figuur 8

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
Ook in het Waals Gewest worden er, zoals voor België, significante verschillen in de
leeftijdsverdeling waargenomen voor wat betreft de proportie verwondingen door een
verkeersongeval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, maar hier beperkt het zich tot
de volgende twee leeftijdsgroepen: 15-24 jaar en 45-54 jaar. Daarnaast zijn de belangrijkste
verschillen met België nog dat er in het Waals Gewest geen verschillen tussen de verschillende
opleidingsniveaus bestaan, maar wel verschillen op niveau van de urbanisatiegraad. Zo is de
prevalentie significant hoger in de halfstedelijke gebieden (2,2%) dan in de stedelijke gebieden
(0,6%).
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Figuur 9

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

4.3. Verwond door een ongeval op het werk (TR04_2)
4.3.1. België
3,3% van de werkende bevolking (15-64 jaar) woonachtig in België geeft aan dat ze in de 12
maanden voorafgaand aan het interview verwond werd door een ongeval op het werk.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Meer mannen (3,9%) dan vrouwen (2,6%) geven aan verwond te zijn geweest door een ongeval
op het werk in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, een verschil dat significant is na
correctie voor leeftijd.
Vanaf de leeftijd van 45 jaar is de prevalentie verwondingen door een werkongeval significant lager
(2,3% à 2,2%). Het is vooral bij de jongeren van 15-24 jaar (6%) dat de meeste verwondingen door
een werkongeval voorkomen, waarbij de mannen het grootste aandeel hebben. In de oudste
leeftijdsgroep (55-64 jaar) is het aandeel van de vrouwen dan weer het grootst.
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Figuur 10

Percentage van de bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Wat de prevalentie van verwondingen door een ongeval op het werk in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview betreft, zijn er geen verschillen tussen de verschillende
opleidingsniveaus.
Wel komen er significant minder verwondingen door een werkongeval voor in halfstedelijke (2,3%)
en landelijke gebieden (2,7%) dan in stedelijke gebieden (4,3%), een verschil dat significant is na
correctie voor leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.3.2. Regio’s
De prevalentie van mensen (15-64 jaar) die hebben aangegeven verwond te zijn geraakt door een
ongeval op het werk in de 12 maanden voorafgaand aan het interview varieert niet naargelang het
gewest.
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Vlaams Gewest
De belangrijkste verschillen met België zijn dat er in het Vlaams Gewest geen significante
verschillen in de leeftijds- en geslachtsverdeling, alsook op niveau van de urbanisatiegraad,
worden waargenomen voor wat betreft het percentage mensen dat verwond is geraakt door een
ongeval op het werk in de 12 maanden voorafgaan aan het interview.

Figuur 11

Percentage van de bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Vlaams Gewest

Brussels Gewest
In tegenstelling tot België, zijn er in het Brussels Gewest geen significante verschillen in de
leeftijds- en geslachtsverdeling voor wat betreft het percentage mensen dat verwond is geraakt
door een ongeval op het werk in de 12 maanden voorafgaan aan het interview. Brussel verschilt
niet van de andere grote steden in het land (Gent en Antwerpen in het noorden en Luik en
Charleroi in het zuiden) wat deze indicator betreft.
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Figuur 12

Percentage van de bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Brussels Gewest

Waals Gewest
Ook in het Waals Gewest is er, in tegenstelling tot België, geen significant verschil tussen mannen
en vrouwen voor wat betreft het percentage verwondingen door een verkeersongeval in de 12
maanden voorafgaand aan het interview. Wel zijn er in het Waals Gewest, zoals voor België,
significante verschillen wat de leeftijd betreft: significant lagere prevalentie (0,4%) in de oudste
leeftijdsgroep (55-64 jaar). Daarnaast zijn de belangrijkste verschillen met België nog dat er in het
Waals Gewest wel verschillen op niveau van de opleiding worden waargenomen: de prevalentie
mensen met een diploma lager secundair (7,5%) is hoger dan bij mensen met een diploma hoger
onderwijs (2,5%), een verschil dat significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Er zijn geen
verschillen op niveau van de urbanisatiegraad.
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Figuur 13

Percentage van de bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Waals Gewest

4.4. Verwond door een ongeval op school (TR04_3)
4.4.1. België
0,9% van de totale bevolking woonachtig in België geeft aan dat ze in de 12 maanden voorafgaand
aan het interview verwond werd door een ongeval op school. In de bijlage wordt alleen de
basistabel voor België weergegeven.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Uiteraard is het percentage van de bevolking dat verwond geraakte door een ongeval op school
het hoogst in de leeftijdsgroepen 0-14 jaar (2,8%) en 15-24 jaar (1,4%), verschillen die ook
significant zijn na correctie voor geslacht.
We hebben ons verder alleen toespitsen op specifieke leeftijdsgroepen die betrekking hebben op
de schoolgaande kinderen (6-11 jaar, 12-18 jaar en 19-24 jaar). 2,3% van de kinderen in de
leeftijdsgroep 6-24 jaar rapporteerden in het jaar voorafgaand aan het interview een ongeval op
school waarbij ze verwond werden.
Uit tabel 1 leiden we af dat verwond geraken door een ongeval op school het vaakst voorkomt bij
kinderen van 12-18 jaar (bijna de helft), gevolgd door de jongere leeftijdsgroep 6-11 jaar (42%).
Het zijn ook eerder de jongens (57%) dan de meisjes (43%) die dit voorhebben.
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Tabel 1

Distributie (%) volgens leeftijd en geslacht van de ongevallen op school met verwonding bij
schoolgaande kinderen.

Leeftijdsgroep

Jongens

Meisjes

Totaal

6-11 jaar

16,9

25,4

42,3

12-18 jaar

35,6

13,9

49,5

19-24 jaar

4,9

3,3

8,2

57,4

42,6

100,0

Totaal

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Zowel voor opleidingsniveau als voor urbanisatiegraad worden er geen significante verschillen
waargenomen voor deze indicator.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.4.2. Regio’s
Uit de basistabel kunnen we ook afleiden dat er geen regionale verschillen zijn voor deze indicator.
Voor de verschillende gewesten wordt er niet verder ingegaan op deze indicator.

4.5. Verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd
(TR04_4)
4.5.1. België
3,4% van de totale bevolking woonachtig in België geeft aan dat ze in de 12 maanden voorafgaand
aan het interview verwond werd door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er is geen verschil tussen mannen (3,8%) en vrouwen (3,1%) voor wat betreft het verwond
geraken door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd, ook niet na correctie voor leeftijd.
In de leeftijdsgroep 45-64 jaar (2,1%) worden er significant minder verwondingen door een ongeval
thuis of tijdens de vrije tijd gerapporteerd in de 12 maanden voorafgaan aan het interview.
Daarentegen ligt dit cijfer dan weer significant hoger bij mensen van 75 jaar en ouder (7,0%). In
deze leeftijdsgroep hebben de vrouwen het grootste aandeel.
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Figuur 14

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Wat de prevalentie van verwondingen door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de 12
maanden voorafgaand aan het interview betreft, zijn er geen verschillen tussen zowel de
verschillende opleidingsniveaus als de urbanisatiegraden.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.5.2. Regio’s
De prevalentie van mensen die hebben aangegeven verwond te zijn geraakt door een ongeval
thuis of in de vrije tijd in de 12 maanden voorafgaand aan het interview varieert niet naargelang het
gewest.
Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Vlaams Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, behalve dat er hier, na correctie voor geslacht,
geen significante hogere prevalentie worden vastgesteld in de oudste leeftijdsgroep (75+ jaar),
hoewel de ruwe cijfers (8,1%) wel in die richting gaan.
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Figuur 15

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Vlaams Gewest

Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn ook in het Brussels
Gewest vrij gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, behalve dat er hier, na correctie voor
geslacht, geen significante lagere prevalentie worden vastgesteld in de leeftijdsgroep 45-64 jaar.
Er worden ook geen significante verschillen met de andere grote steden in België (Gent en
Antwerpen in Vlaanderen en Luik en Charleroi in Wallonië) vastgesteld.
Figuur 16

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Brussels Gewest
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Waals Gewest
Het Waals Gewest verschilt dan weer het meest van België wat de resultaten in functie van de
bestudeerde achtergrondkenmerken betreft: geen significante verschillen in de leeftijdsverdeling
en mensen met als hoogste diploma lager secundair (1,6% à 2,1) rapporteren minder een
verwonding door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview dan de mensen met een diploma hoger onderwijs (3,8%), een verschil dat significant is
na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 17

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Waals Gewest

4.6. Oorzaak van het ongeval (TR07_1)
De belangrijkste oorzaak van het ongeval verwijst naar het mechanisme dat aan de basis van de
verwonding ligt (bv. een valpartij) en heeft steeds betrekking op het meest recente ongeval, indien
er meerdere ongevallen in de loop van de afgelopen 12 maanden voorgevallen zijn.
De keuze van deze drie types van oorzaken (en als vierde categorie “andere”) is gebaseerd op de
belangrijkste oorzaken van het ongeval, afkomstig van de resultaten uit de vorige
Gezondheidsenquête, uitgevoerd in 2004.

4.6.1. België
In België geeft meer dan de helft (54%) van de slachtoffers van ongevallen aan dat een val hun
verwonding veroorzaakt heeft en 28% geeft een botsing of een slag met een voorwerp of persoon
aan. Snijwonden vertegenwoordigen 8% van de verwondingen door een ongeval en de andere
oorzaken nog 10%.
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Analyse volgens geslacht en leeftijd
De prevalentie van ongevallen door val ligt iets hoger bij mannen (56%) dan bij vrouwen (52%).
Vrouwen geven dan weer meer dan mannen een andere oorzaak aan (11% vs. 9%).
De leeftijdsverdeling neemt een J-vorm aan: accidentele valpartijen komen meer voor bij kinderen
van 0-14 jaar (66%), om in de volgende leeftijdsgroep (15-24 jaar) te dalen tot 39%. Vanaf de
leeftijd van 25 jaar neemt deze prevalentie gestaag toe, met een sterke stijging vanaf 65 jaar (meer
dan 75%). De leeftijdsverdeling van ongevallen door een botsing of slag verschilt van die van val.
Zo wordt meer dan een derde van de ongevallen veroorzaakt door een botsing of een slagstoot in
de leeftijdsgroep 15-54 jaar (van 33% à 39%); in de andere leeftijdsgroepen ligt deze prevalentie
tussen 15% en 20%. Andere oorzaken wordt het vaakst aangegeven in de leeftijdsgroep 25-34
jaar (17%).

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Mensen met een diploma hoger onderwijs (50%) rapporteerden in de 12 maanden voorafgaand
aan het interview minder vaak een ongeval door een val dan de andere opleidingsniveaus (56% à
57%). Daarentegen zijn de prevalenties van ongevallen door een botsing of een slag met een
voorwerp of persoon (30%) en snijwonden (10%) dan weer hoger bij deze hoogst opgeleiden.
Andere oorzaken worden dan weer vaker aangeven door mensen met maximum een diploma
lager secundair (14% à 15%).
Mensen woonachtig in halfstedelijke gebieden rapporteerden in het jaar voorafgaand aan het
interview meer ongeval door een val (62%) en minder ongevallen door een botsing of een slag
(23%) dan de stedelijke (resp. 48% en 28%) en de landelijke gebieden (resp. 58% en 30%).
Snijwonden worden dan weer meer gerapporteerd in de stedelijke gebieden (11%).

Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.6.2. Regio’s
De prevalentie van ongevallen door een val ligt iets hoger in het Vlaams gewest (55%) dan in de
twee andere gewesten (52%). Dit is ook zo voor ongevallen door een botsing of een slag (29% vs.
25% à 26%). In het Brussels en Waals Gewest worden andere oorzaken dan weer meer
gerapporteerd (13% à 14% vs. 8%).
De regionale profielen zijn vrij gelijk aan deze beschreven voor België en dit geldt zowel voor
ongevallen door valpartijen als door een botsing of een slag. De cijfers, die trouwens op uiterst
kleine aantallen gebaseerd zijn, worden bijgevolg niet verder besproken.
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4.7. Lichamelijke gevolgen van het ongeval (TR08_1 – TR08_4)
De lichamelijke gevolgen van het ongeval verwijzen naar het letsel dat voortvloeit uit het ongeval
(bv. een fractuur) en heeft steeds betrekking op het meest recente ongeval, indien er meerdere
ongevallen in de loop van de afgelopen 12 maanden voorgevallen zijn.
Meerdere types van letsels kunnen voor eenzelfde traumatisch ongeval aangegeven worden. De
resultaten worden voorgesteld in tabel 2 (volgens geslacht) en 3 (volgens leeftijd). De noemer
heeft hier betrekking op alle antwoorden.
De keuze van deze drie types van letsels (en als vierde categorie “andere”) is gebaseerd op de
belangrijkste lichamelijke gevolgen van het ongeval afkomstig van de resultaten uit de vorige
Gezondheidsenquête, uitgevoerd in 2004.

4.7.1. België
In België geeft bijna een derde van de slachtoffers van ongevallen aan dat ze een fractuur of een
breuk (30%) hadden opgelopen. Daarnaast was in 27% van de gevallen een verstuiking,
verrekking of gescheurde ligamenten het gevolg en in 26% van de gevallen een wonde (snijwonde,
perforatie, beet).
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Uit tabel 2 kunnen we afleiden dat bij mannen een wonde (30%) op de eerste plaats als lichamelijk
gevolg van het ongeval komt; bij vrouwen is dit een fractuur of een breuk (32%).
Tabel 2

Distributie (%) van de belangrijkste lichamelijke gevolgen volgens geslacht

Fractuur of
breuk

Verstuiking,
verrekking,
gescheurde
ligamenten

Wonde (snijwonden,
perforatie, beet)

Ander gevolg

Mannen

27

28

30

15

Vrouwen

32

27

22

19

Totaal

30

27

26

17

De verschillende types van letsels variëren naargelang de leeftijd. Voor fracturen of breuken zien
we een gradueel stijgende frequentie in functie van de leeftijd: gaande van 18% in de
leeftijdsgroep 0-14 jaar om uiteindelijk meer dan 40% te bereiken vanaf 65 jaar. Verstuikingen
komen dan weer het meest voor in de leeftijdsgroep 15-34 jaar (36% à 39%). Wonden worden dan
weer in de helft van de gevallen bij kinderen van 0-14 jaar gerapporteerd als letsel.
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Tabel 3

Distributie (%) van de belangrijkste lichamelijke gevolgen volgens leeftijd

Fractuur
of breuk

Verstuiking, verrekking,
gescheurde ligamenten

Wonde (snijwonden,
perforatie, beet)

0-14 jaar

18

25

50

7

15-24 jaar

21

36

28

15

25-34 jaar

21

39

20

20

35-44 jaar

25

32

22

21

45-54 jaar

30

29

24

17

55-64 jaar

38

24

19

19

65-74 jaar

45

14

20

21

75+ jaar

41

18

24

17

Ander gevolg

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Specifieke analyses in functie van het opleidingsniveau of de urbanisatiegraad zijn niet uitgevoerd
voor deze indicator, daar dit minder relevant is.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraagstelling over de verschillende enquêtejaren heen is veranderd, wordt er geen
vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

4.7.2. Regio’s
Tot slot leiden we uit tabel 4 af dat een specifiek letsel niet aan een welbepaalde regio is
gebonden. Integendeel, de verschillende letsels zijn op homogene wijze over het Belgische
grondgebied verdeeld. De regionale profielen zijn vergelijkbaar met deze voor België beschreven.
Tabel 4

Distributie (%) van de belangrijkste lichamelijke gevolgen volgens gewest

Fractuur of
breuk

Verstuiking,
verrekking,
gescheurde
ligamenten

Wonde
(snijwonden,
perforatie, beet)

Ander gevolg

Vlaams Gewest

31

26

28

15

Brussels Gewest

29

30

24

17

Waals Gewest

29

26

26

19

De uiterst kleine aantallen maken geen uitvoerig gegevensonderzoek op regionaal vlak mogelijk.
De resultaten worden dus niet als dusdanig voor elk gewest beschreven.
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5. Resultaten – Geweldpleging

5.1. Misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving
waar men woont (TR01_1)
Deze indicator over geweld (TR01_1) lijkt op het eerste zicht op de volgende indicator (TR02_1).
Toch zijn er een paar nuances: enerzijds is de eerste indicator ruimer in het omschrijven van
geweld daar het ook betrekking heeft op misdaad en vandalisme, anderzijds is de
plaatsbeschrijving van het delict nauwer omschreven bij de eerste indicator (thuis of in de
omgeving waar men woont), wat helemaal niet het geval is voor de andere indicator.

5.1.1. België
In België verklaart 11% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview in aanraking zijn gekomen met misdaad, geweld of vandalisme
thuis of in de omgeving waar men woont.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Mannen (12%) rapporteren meer dan vrouwen (10%) dat ze in aanraking zijn gekomen met
misdaad, geweld en vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont, een verschil dat
significant is na correctie voor leeftijd.
Misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont, is gerelateerd aan de
leeftijd: het komt het meest voor in de leeftijdgroepen 15-24 jaar (18%) en 25-34 jaar (16%), na
deze leeftijd blijft deze prevalentie significant dalen, om nog 5% te bereiken in de oudste
leeftijdsgroep (75+ jaar). Deze gradiënt geldt over het algemeen zowel voor mannen als voor
vrouwen (Figuur 18).
Figuur 18

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men
woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen
12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008
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Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont, ook al
lijkt het ruwe cijfer op het eerste zicht te stijgen naarmate men hoger is opgeleid.
Mensen woonachtig in halfstedelijke en landelijke gebieden (beiden 8%) geven de helft minder aan
in aanraking te zijn gekomen met misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving waar
men woont dan stedelingen (16%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.

Evolutie doorheen de tijd
Het is de eerste keer dat deze vraag wordt gesteld in de Gezondheidsenquête en daarom is er
geen vergelijking met voorgaande enquêtejaren mogelijk.

5.1.2. Regio’s
In het Brussels Gewest verklaart 23% van de bevolking van 15 en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview in aanraking zijn gekomen met misdaad, geweld of vandalisme
thuis of in de omgeving waar men woont. Dit percentage is meer dan twee keer zo hoog als in het
Vlaams (10%) en het Waals Gewest (11%), een verschil dat ook significant is na correctie voor
leeftijd en geslacht.
Figuur 19

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men woont
in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12 maanden,
volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008
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Vlaams Gewest
In tegenstelling tot België, wordt er in het Vlaams Gewest, na correctie voor leeftijd, geen
significant verschil tussen mannen en vrouwen vastgesteld voor wat betreft het percentage dat in
aanraking is gekomen met misdaad, geweld en vandalisme thuis of in de omgeving waar men
woont in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. De leeftijdsverdeling komt ook vrij goed
overeen met die van België, behalve dat de significante hogere proportie zich beperkt tot de
leeftijdsgroep 15-24 jaar (19%). Zoals voor België, zijn er ook hier geen significante verschillen (na
correctie voor leeftijd en geslacht) op niveau van het opleidingsniveau en is het percentage de helft
lager in halfstedelijke en landelijke gebieden (7%) dan in stedelijke gebieden (14%), een verschil
dat significant is voor leeftijd en geslacht.
Figuur 20

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men woont
in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest

Brussels Gewest
Zoals voor België, zijn er ook in het Brussels Gewest verschillen tussen mannen en vrouwen
vastgesteld wat betreft het percentage dat in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of
vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview: na correctie voor leeftijd zijn vrouwen (24%) hiermee significant meer mee in aanraking
gekomen dan mannen (21%). Ook de leeftijdsverdeling voor deze indicator is in het Brussels
Gewest anders dan voor België: er wordt slechts een significante daling van dit percentage
vastgesteld vanaf de leeftijd van 65 jaar (11% à 13%). Bovendien is het toch wel opvallend dat het
aandeel van de vrouwen in bijna elke leeftijdsgroep groter is, met zeker significante verschillen
tussen mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 15-24 jaar en 65-74 jaar. Bovendien rapporteerden
in het Brussels Gewest de laagst opgeleiden (12%) minder in aanraking te zijn gekomen met
misdaad, geweld of vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont dan de hoogst
opgeleiden (26%), een verschil dat significant is na correctie voor leeftijd en geslacht. In
vergelijking met andere grote steden in België, geven de inwoners van de Waalse steden Luik en
Charleroi (14%) minder vaak aan hiermee in aanraking te zijn gekomen dan in Brussel (23%), een
significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
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Figuur 21

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men woont
in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
In tegenstelling tot België, wordt er in het Waals Gewest, na correctie voor leeftijd, geen significant
verschil tussen mannen en vrouwen vastgesteld voor wat betreft het percentage dat in aanraking is
gekomen met misdaad, geweld en vandalisme thuis of in de omgeving waar men woont in de 12
maanden voorafgaand aan het interview. Ook de leeftijdsverdeling is anders dan die van België:
het hoogste percentage doet zich voor in de leeftijdsgroep 25-34 jaar (23%) om daarna geleidelijk
aan af te nemen, pas vanaf de leeftijd van 55 jaar is deze afname significant. Mensen met een
diploma lager secundair (16%) geven vaker aan hiermee in aanraking te zijn gekomen dan
mensen met een diploma hoger onderwijs (11%). Zoals voor België zijn er ook in het Waals
Gewest verschillen op niveau van de urbanisatiegraad, maar hier is het percentage alleen
significant lager in de landelijke gebieden (8%).
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Figuur 22

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men woont
in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12 maanden,
volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

5.2. Slachtoffer van geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal)
(TR02_1)
Deze indicator over geweld (TR02_1) verschilt van de vorige indicator (TR01_1) doordat deze
indicator zich beperkt tot geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal) en de vorige indicator had ook
betrekking op misdaad en vandalisme. Daarnaast is er voor deze indicator geen plaatsbeschrijving
en kan het delict dus overal plaats hebben gehad.

5.2.1. België
In België verklaart 11% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal).
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Evenveel mannen als vrouwen rapporteerden het slachtoffer te zijn geweest van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de 12 maanden voorafgaand aan het interview.
Het slachtoffer zijn van geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal) is gerelateerd aan de leeftijd: het
komt het meest voor in de leeftijdgroepen 15-24 jaar (15%) en 25-34 jaar (17%), daarna neemt dit
percentage gradueel af. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is de prevalentie significant lager, om
uiteindelijk 4% te bereiken in de oudste leeftijdsgroep (75+ jaar).
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Figuur 23

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft het slachtoffer zijn van geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal), ook al lijkt het ruwe
cijfer op het eerste zicht lager voor de lager opgeleiden.
Mensen woonachtig in halfstedelijke en landelijke gebieden (beiden 9%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van geweld (verbaal, lichamelijk of diefstal) in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview dan stedelingen (14%), een significant verschil na correctie voor
leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Het percentage gerapporteerd geweld lag lager in 2004 (9%) dan in 2001 (16%). Dit verschil is
significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Dit grote verschil tussen 2001 en 2004 is
misschien te wijten aan een reële vermindering, maar zou ook deels toe te schrijven zijn aan een
artefact op het niveau van de enquête.
Van 2004 tot 2008 lijkt dit ruwe percentage terug te stijgen van 9% tot 11%, maar na correctie voor
leeftijd en geslacht zijn deze verschillen niet significant voor België.

5.2.2. Regio’s
Vooral in het Brussels Gewest (19%), maar ook in het Waals Gewest (13%), ligt het percentage
van de bevolking van 15 jaar en ouder dat verklaart dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview het slachtoffer is geweest van geweld hoger dan in het Vlaams Gewest (9%), verschillen
die ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant zijn.
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Figuur 24

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest en jaar,
Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Vlaams Gewest
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen met lagere frequenties.
Figuur 25

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest

Traumata – bladzijde 293

Gezondheidsenquête, België 2008

Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Brussels Gewest
dan weer verschillend aan wat we vaststellen voor België, behalve voor geslacht en de evolutie
doorheen de tijd: de prevalentie van slachtoffer te zijn geweest van geweld (verbaal, lichamelijk of
diefstal) in de 12 maanden voorafgaand aan het interview is pas significant lager vanaf 65 jaar
(8%). Daarnaast worden er, na correctie voor leeftijd en geslacht, ook significante verschillen in
opleidingsniveau vastgesteld voor deze indicator: de laagst opgeleiden (9%) rapporteren minder
het slachtoffer te zijn geweest van geweld dan de hoogst opgeleiden (20%). Brussel vertoont geen
verschillen met de andere grote steden in België.

Figuur 26

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Waals Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen stellen we hier geen significante verschillen
vast wat de urbanisatiegraad betreft.
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Figuur 27

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld (verbaal,
lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

5.3. Slachtoffer van diefstal, inbraak of overval (TR03_1)
5.3.1. België
In België verklaart 3,8% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van een diefstal, een inbraak of een overval.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er is, na correctie voor leeftijd, geen significant verschil tussen het percentage mannen (4,1%) en
het percentage vrouwen (3,5%) dat in de 12 maanden voorafgaand aan het interview rapporteert
het slachtoffer te zijn geweest van een diefstal, een inbraak of een overval.
Slachtoffer zijn van diefstal, inbraak of overval is gerelateerd aan de leeftijd: het komt het meest
voor in de leeftijdgroepen 15-24 jaar (5,4%) en 25-34 jaar (4,8%). In deze laatste leeftijdsgroep zijn
het aandeel mannen meer dan dubbel zo groot als dat van de vrouwen. Vanaf de leeftijd van 65
jaar is de prevalentie significant lager (2,3% à 2,4%).
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Figuur 28

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal, inbraak
of overval in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête,
België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Mensen met een diploma lager secundair (2,0%) rapporteren minder vaak het slachtoffer te zijn
geweest van diefstal, inbraak of overval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dan
mensen met een diploma hoger onderwijs (4,8%), een verschil dat significant is na correctie voor
leeftijd en geslacht.
Mensen woonachtig in halfstedelijke (2,1%) en landelijke gebieden (2,2%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van diefstal, inbraak of overval in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview dan stedelingen (5,7%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand enquêtejaar.

5.3.2. Regio’s
In het Brussels Gewest (7,1%) ligt het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat
verklaart dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview het slachtoffer is geweest van
diefstal, inbraak of overval hoger dan in het Vlaams (3,2%) en het Waals Gewest (4,0%),
verschillen die ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant zijn.
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Figuur 29

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal, inbraak
of overval in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Vlaams Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen stellen we hier geen significante verschillen
vast wat de leeftijdsverdeling betreft.
Figuur 30

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal, inbraak
of overval in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête,
België, 2008 – Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
In het Brussels Gewest zijn er zoals voor België geen significante verschillen tussen mannen en
vrouwen voor deze indicator. In tegenstelling tot België zijn er in hier geen significante verschillen
wat de leeftijdsverdeling en het opleidingsniveau betreft. In vergelijking met Brussel (7,1%), wordt
er in de zuidelijke grote steden Luik en Charleroi (1,9%) minder gerapporteerd het slachtoffer te
zijn geweest van diefstal, inbraak of overval in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, een
verschil dat ook significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 31

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal, inbraak
of overval in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête,
België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
In tegenstelling tot België, worden er in het Waals Gewest geen enkele significante verschillen
voor deze indicator in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken vastgesteld.
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Figuur 32

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal, inbraak
of overval in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête,
België, 2008 – Waals Gewest

5.4. Slachtoffer van verbaal of psychisch geweld (TR03_2)
5.4.1. België
In België verklaart 8,3% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van verbaal of psychisch geweld.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er is, na correctie voor leeftijd, geen significant verschil tussen het percentage mannen (8,1%) en
het percentage vrouwen (8,5%) dat in de 12 maanden voorafgaand aan het interview rapporteert
het slachtoffer te zijn geweest van verbaal of psychisch geweld.
Slachtoffer zijn van verbaal of psychisch geweld is gerelateerd aan de leeftijd: het komt het meest
voor in de leeftijdgroepen 15-24 jaar (11,6%) en 25-34 jaar (13,6%). Vanaf de leeftijd van 35 jaar
neemt de prevalentie geleidelijk af. Vanaf de leeftijdsgroep 55-64 jaar (4,9%) is de prevalentie
significant lager om uiteindelijk nog 2,0% te bereiken bij de alleroudsten.
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Figuur 33

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft het slachtoffer zijn van verbaal of psychisch geweld, ook al lijkt het ruwe cijfer op
het eerste zicht lager voor de lager opgeleiden.
Mensen woonachtig in halfstedelijke en landelijke gebieden (beiden 6,9%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van verbaal of psychisch geweld in de 12 maanden voorafgaand aan
het interview dan stedelingen (9,9%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand enquêtejaar.

5.4.2. Regio’s
Vooral in het Brussels Gewest (13,8%), maar ook in het Waals Gewest (9,7%), ligt het percentage
van de bevolking van 15 jaar en ouder dat verklaart dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview het slachtoffer is geweest van verbaal of psychisch geweld hoger dan in het Vlaams
Gewest (6,9%), verschillen die ook na correctie voor leeftijd en geslacht significant zijn.
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Figuur 34

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête,
België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Vlaams Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen stellen we hier enkel in de landelijke
gemeenten (5,3%) een lagere prevalentie vast t.o.v. de stedelijke gemeenten (8,8%), een verschil
dat significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.
Figuur 35

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Brussels Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen is hier de prevalentie pas vanaf 65 jaar
significant lager. Er wordt geen verschillen met de andere grote steden in België vastgesteld.

Figuur 36

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Waals Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen zijn er hier geen significante verschillen in
functie van de urbanisatiegraad.

Traumata – bladzijde 302

Gezondheidsenquête, België 2008

Figuur 37

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

5.5. Slachtoffer van lichamelijk geweld (TR03_3)
5.5.1. België
In België verklaart 2,8% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van lichamelijk geweld.
Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er is, na correctie voor leeftijd, geen significant verschil tussen het percentage mannen (2,8%) en
het percentage vrouwen (2,9) dat in de 12 maanden voorafgaand aan het interview rapporteert het
slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk geweld.
Slachtoffer zijn van lichamelijk geweld is gerelateerd aan de leeftijd: het zijn vooral de jongeren van
15-24 jaar (6,2%) die rapporteren het slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk geweld in de 12
maanden voorafgaand aan het interview. Na deze leeftijd neemt de prevalentie significant af tot
0,8% in de leeftijdsgroep 75+ jaar. In de leeftijdsgroep 45-54 jaar lijken vrouwen twee keer zo vaak
te rapporteren slachtoffer te zijn geweest van geweld, doch deze verschillen zijn niet significant.
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Figuur 38

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk geweld in de
afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft het slachtoffer zijn van lichamelijk geweld.
Mensen woonachtig in halfstedelijke (2,3%) en landelijke gebieden (1,9%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk geweld in de 12 maanden voorafgaand aan het interview
dan stedelingen (3,7%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand enquêtejaar.

5.5.2. Regio’s
In het Brussels Gewest (4,9%) ligt het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat
verklaart dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview het slachtoffer is geweest van
lichamelijk geweld hoger dan in het Vlaams Gewest (2,3%), een verschil dat significant is na
correctie voor leeftijd en geslacht.
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Figuur 39

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
Zoals voor België, zijn er in het Vlaams Gewest voor deze indicator geen significante verschillen
op niveau van geslacht en opleiding. Volgende achtergrondkenmerken kennen een ander verloop:
pas vanaf de leeftijd van 45 jaar geeft men significant minder aan het slachtoffer te zijn geweest
van lichamelijk geweld in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het interview en er worden
geen significante verschillen tussen de verschillende urbanisatieniveaus waargenomen.
Figuur 40

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België,
2008 – Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Brussels Gewest vrij
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, alleen is hier de prevalentie ook in de
leeftijdsgroep 45-54 jaar significant hoger. Er wordt geen verschillen met de andere grote steden in
België vastgesteld.

Figuur 41

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België,
2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
Zoals voor België, zijn er in het Waals Gewest voor deze indicator geen significante verschillen op
niveau van geslacht en opleiding. Volgende achtergrondkenmerken kennen een ander verloop:
pas vanaf de leeftijd van 55 jaar geeft men significant minder aan het slachtoffer te zijn geweest
van lichamelijk geweld in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het interview en alleen de
prevalentie in de landelijke gemeenten (2,1%) is significant lager dan in de stedelijke gemeenten
(4,3%).
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Figuur 42

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België,
2008 – Waals Gewest

5.5. Slachtoffer van geweld thuis (TR03_4)
5.5.1. België
In België verklaart 4,2% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van geweld thuis.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Vrouwen (4,8%) geven vaker aan dan mannen (3,4%) het slachtoffer te zijn geweest van geweld
thuis in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, een verschil dat significant is na correctie
voor leeftijd.
Het slachtoffer zijn van geweld thuis is slechts in lichte mate gerelateerd aan de leeftijd: de
hoogste prevalentie wordt waargenomen in de leeftijdsgroep 45-54 jaar (5,6%). Pas vanaf 75 jaar
en ouder is de prevalentie significant lager (1,9%).
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Figuur 43

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft het slachtoffer zijn van geweld thuis.
Mensen woonachtig in halfstedelijke (2,4%) en landelijke gebieden (3,3%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van geweld thuis in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dan
stedelingen (5,7%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand enquêtejaar.

5.5.2. Regio’s
In het Brussels Gewest (5,4%) ligt het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat
verklaart dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview het slachtoffer is geweest van
geweld thuis hoger dan in het Vlaams Gewest (3,7%), een verschil dat significant is na correctie
voor leeftijd en geslacht.
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Figuur 44

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis in
de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Vlaams Gewest
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, behalve dat er hier geen significante verschillen
zijn wat de leeftijdsverdeling betreft.
Figuur 45

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Brussels Gewest
gelijkaardig aan wat we vaststellen voor België, behalve dat er hier geen significante verschillen
zijn wat de leeftijdsverdeling betreft. Er worden geen significante verschillen met de andere grote
steden in België vastgesteld.

Figuur 46

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Brussels Gewest

Waals Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken zijn in het Waals Gewest
anders dan wat we vaststellen voor België: er hier geen significante verschillen voor wat betreft de
leeftijds- en geslachtsverdeling en op het niveau van de urbanisatiegraad.
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Figuur 47

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Waals Gewest

5.6. Slachtoffer van geweld op het werk of op school (TR03_5)
5.6.1. België
In België verklaart 3,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van geweld op het werk of op school.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er worden geen significante verschillen tussen mannen (3,8%) en vrouwen (3,3%) vastgesteld wat
deze indicator betreft.
In de beroepsactieve leeftijd van 25-34 jaar (7,8%) wordt significant meer aangegeven het
slachtoffer te zijn geweest van geweld op het werk of op school in de 12 maanden voorafgaand
aan het interview. Daarna daalt de prevalentie gestaag. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is de
prevalentie significant lager (slechts 0,1% bij de 75-plussers), wat vrij normaal is daar vanaf deze
leeftijd stilaan de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.
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Figuur 48

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Mensen met een diploma lager secundair (1,2%) rapporteren significant minder het slachtoffer te
zijn geweest van geweld op het werk of op school in de 12 maanden voorafgaand aan het
interview dan mensen met een diploma hoger onderwijs (4,7%), een significant verschil na
correctie voor leeftijd en geslacht.
Er worden geen significante verschillen vastgesteld op niveau van urbanisatie.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand jaar.

5.6.2. Regio’s
In het Brussels (5,3%) en het Waals Gewest (4,5%) liggen de percentages van de bevolking van
15 jaar en ouder die verklaren dat ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview het
slachtoffer zijn geweest van geweld op het werk of op school hoger dan in het Vlaams Gewest
(2,8%), een verschil dat significant is na correctie voor leeftijd en geslacht.
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Figuur 49

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het werk
of op school in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken in het Vlaams Gewest
verschillen van wat we vaststellen voor België in het volgende opzicht: de prevalentie in de
leeftijdsgroep 25-34 jaar is niet significant hoger en een significante lagere prevalentie wordt pas
vastgesteld vanaf de leeftijd van 65 jaar. Ook zijn er hier geen significante verschillen tussen de
verschillende opleidingsniveaus.
Figuur 50

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
Ook de resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken in het Brussels Gewest
verschillen van wat we vaststellen voor België in het volgende opzicht: de prevalentie in de
leeftijdsgroep 25-34 jaar is niet significant hoger en een significante lagere prevalentie wordt pas
vastgesteld vanaf de leeftijd van 65 jaar. Het aandeel van de mannen in de leeftijdsgroep 35-44
jaar is drie keer zo groot als dat van de vrouwen, doch deze verschillen zijn niet significant. Ook
zijn er hier geen significante verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus. Wanneer we
Brussel vergelijken met andere grote steden in België dan stellen we geen significante verschillen
vast.

Figuur 51

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest

Waals Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken in het Waals Gewest
verschillen van wat we vaststellen voor België in het volgende opzicht: de prevalentie in de
leeftijdsgroep 25-34 jaar is niet significant hoger en de prevalentie van mensen met een diploma
hoger onderwijs (7,0%) is significant hoger dan de prevalentie van de andere opleidingsniveaus
(1,5% à 4,2%).
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Figuur 52

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht,
Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest

5.7. Slachtoffer van geweld elders (TR03_6)
5.7.1. België
In België verklaart 4,2% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze in de 12 maanden
voorafgaand aan het interview het slachtoffer was van geweld elders dan thuis, op het werk of op
school.

Analyse volgens geslacht en leeftijd
Er worden geen significante verschillen tussen mannen (4,6%) en vrouwen (3,9%) vastgesteld wat
deze indicator betreft.
In de leeftijdsgroep 15-34 jaar (rond de 7%) wordt significant meer aangegeven het slachtoffer te
zijn geweest van geweld elders in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. In deze
leeftijdsgroep is het aandeel mannen groter dan dat van de vrouwen, doch deze verschillen zijn
niet significant.
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Figuur 53

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken
Er worden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende opleidingsniveaus
voor wat betreft het slachtoffer zijn van geweld elders.
Mensen woonachtig in halfstedelijke (3,5%) en landelijke gebieden (3,0%) geven minder aan het
slachtoffer te zijn geweest van geweld elders in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dan
stedelingen (5,4%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht.
Evolutie doorheen de tijd
Doordat de vraag in de Gezondheidsenquête 2004 anders was gesteld, maken we geen
vergelijking met voorgaand enquêtejaar.

5.7.2. Regio’s
In het Brussels (10,3%) ligt het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat verklaart dat
ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview het slachtoffer is geweest van geweld elders
hoger dan in het Vlaams (3,4%) en Waals Gewest (4,2%), een verschil dat significant is na
correctie voor leeftijd en geslacht.
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Figuur 54

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders in
de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008

Vlaams Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken komen in het Vlaams Gewest
vrij goed overeen met wat we vaststellen voor België, behalve dat hier de prevalentie slechts lager
is in de leeftijdsgroep 45-74 jaar (1,6% à 2,5%) en dat de prevalentie alleen in de landelijke
gebieden (2,1%) lager is dan in de stedelijke gebieden (4,4%), verschillen die significant zijn na
correctie voor (leeftijd en) geslacht.
Figuur 55

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Vlaams Gewest
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Brussels Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken in het Brussels Gewest
verschillen van wat we vaststellen voor België in het volgende opzicht: de prevalentie is hier pas
lager vanaf de leeftijd van 55 jaar (5,5% à 6,6%), een significant verschil na correctie voor
geslacht. Daarnaast rapporteren de laagst opgeleiden (4,5%) minder vaak het slachtoffer te zijn
geweest van geweld elders in de 12 maanden voorafgaand aan het interview dan de hoogst
opgeleiden (10,9%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht. Wanneer we
Brussel vergelijken met andere grote steden in België dan stellen we geen significante verschillen
vast.

Figuur 56

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Brussels Gewest

Waals Gewest
De resultaten in functie van de bestudeerde achtergrondkenmerken in het Waals Gewest
verschillen van wat we vaststellen voor België in het volgende opzicht: de prevalentie is significant
lager in de leeftijdsgroep 35-44 jaar en vanaf de leeftijd van 55 jaar en er zijn geen significante
verschillen op niveau van de urbanisatie.
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Figuur 57

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders in
de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2008 –
Waals Gewest
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6. Bespreking

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), (5), stierven in het jaar 2000 ongeveer vijf
miljoen mensen als gevolg van trauma’s, wat overeenkomt met een mortaliteitsratio van 83,7 per
100 000 personen. Trauma’s vertegenwoordigen in 2000 wereldwijd 9% van alle overlijdens en
12% van de pathologieën ("Global burden of disease"). Er wordt voorspeld dat de morbiditeit ten
gevolge van trauma’s tot het jaar 2020 nog sterk zal toenemen en dit vooral ten gevolge van
verkeersongevallen, interpersoonlijk geweld, oorlog en zelfverminking. Trauma’s vormen de eerste
doodsoorzaak in de leeftijdsgroep van 0 tot 44 jaar en impliceren dan ook een enorm verlies in
termen van levensjaren in goede gezondheid (QALYs). Dit probleem verdient dan ook alle
aandacht in een volksgezondheidsbeleid.

De voornaamste doelstelling van dit onderdeel is het ter beschikking stellen van informatie over de
omvang, de oorzaken en de gevolgen van trauma’s in België. Twee aspecten, die verschillen in
termen van de conceptualisatie van het begrip, komen hier aan bod: enerzijds gaat het om nietintentionele trauma’s (ongevallen) en anderzijds om intentionele trauma’s (geweld). De gegevens
verzameld door middel van een enquête hebben hun beperkingen: vooreerst omdat het gaat om
zelfgerapporteerde gegevens en in de tweede plaats omdat verwezen wordt naar een
herinneringsperiode van 12 maanden wat een geheugenbiais met zich meebrengt. Daarenboven
gaat het om een eerder gevoelig thema, zeker wanneer het gaat over geweld, wat wellicht een
aantal vals negatieve antwoorden met zich meebrengt. In beide gevallen lijden deze bias tot een
onderschatting van de reële prevalentie. De resultaten dienen dan ook met de nodige
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

De resultaten tonen aan dat ongevallen en geweld geen geïsoleerde feiten zijn in België. 7% van
de inwoners gaf aan in het jaar voorafgaand aan het interview het slachtoffer te zijn geweest van
een ongeval dat voldoende ernstig was voor een medische consultatie. De verschillende types
ongevallen variëren ook in functie van de leeftijd. Dit kan gerelateerd worden aan de activiteiten
eigen aan elke etappe in het leven. Ongevallen op school worden het vaakst vermeld in de
leeftijdsgroep van 12-18 jaar. Daarnaast komen ongevallen op het werk het meest frequent voor in
de leeftijdsgroep 15-24 jaar (vooral bij mannen) en dalen op de (brug-)pensioengerechtigde
leeftijd, terwijl ongevallen in de privésfeer met de leeftijd toenemen. Ongevallen op de weg raken
meer de jongvolwassenen tussen 15 en 44 jaar, met een piek in de leeftijdsgroep 25-34 jaar
(vooral mannen), en de 75-plussers.

Binnen het kader van preventie van niet-fatale traumata, gaat de voorrang naar preventie van
ongevallen in de privésfeer, die vooral jonge kinderen, vrouwen en ouderen raken. Ook moet men
inspanningen blijven leveren voor meer veiligheid op het werk en op school, twee locaties waar
actieve volwassenen en kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. En blijvende aandacht
voor de verkeersveiligheid is natuurlijk ook een must. De leeftijds- en geslachtseigen
karakteristieken, samen met de meest courante oorzaken die samenhangen met accidentele
traumata (val en botsen), zijn enkele mogelijke pistes voor het uitwerken van een doelgerichte
preventieve aanpak.
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Daarnaast stellen we ook vast dat 11% van de bevolking van 15 jaar en ouder het slachtoffer is
geweest van interpersoonlijk geweld in het jaar voorafgaand aan het interview. Zonder in detail op
deze resultaten in te gaan, laat het profiel volgens leeftijd en geslacht toe groepen met een
verhoogd risico op bepaalde types van geweld te omschrijven. Dit profiel wordt vervolledigd met
informatie over de betreffende bevolkingsgroepen, de leefomgevingen met een verhoogd risico
(zoals steden) en de regio van het land. Bovendien laten de gegevens van deze enquête toe meer
doorgedreven analyses uit te voeren dan diegenen die hier gerapporteerd worden. De resultaten
aangaande trauma’s kunnen gerelateerd worden aan, bijvoorbeeld, medische consumptie,
langdurige fysieke beperkingen, mentale gezondheid,… Dit geheel van informatie dient – in
bepaalde mate – gebruikt te worden voor het oriënteren van het beleid ter preventie van trauma’s.

Deze resultaten leiden op het vlak van de volksgezondheid tot volgende aanbeveling: het
sensibiliseringsbeleid voor geweld op het werk en echtelijke geweld moet worden voortgezet, maar
er moeten ook acties volgen om het geweld waaraan de allerjongsten blootgesteld worden te
sensibiliseren.

Teneinde een efficiënte strategie ter bevordering van de veiligheid en de preventie van trauma’s
dienen ook andere gegevensbronnen gebruikt te worden. Hieromtrent dient gesignaleerd te
worden dat er slechts in zeer beperkt mate betrouwbare gegevens ter beschikking zijn en dit terwijl
deze hoogst noodzakelijk zijn om een lange termijnplanning mogelijk te maken.
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Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid
tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

7,8 (6,8-8,8)

4974

Vrouwen

5,9 (5,1-6,8)

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

5725

0 - 14

7,4 (5,6-9,2)

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

1521

15 - 24

8,5 (6,2-10,7)

8,3 (6,4-10,8)

1145

25 - 34

8,2 (6,1-10,3)

8,1 (6,3-10,5)

1282

35 - 44

7,5 (5,8-9,2)

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

1428

45 - 54

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

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

1346

55 - 64

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

4,2 (3,0-5,8)

1285

65 - 74

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

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

825

75 +

8,5 (6,7-10,3)

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

1867

Lager/geen diploma

6,9 (5,0-8,8)

7,0 (5,2-9,4)

1456

Lager secundair

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

6,2 (4,9-7,8)

1620

Hoger secundair

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

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

3209

Hoger onderwijs

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

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

4077

Stedelijk gebied

7,6 (6,6-8,6)

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

6043

Halfstedelijk gebied

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

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

1734

Landelijk gebied

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

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

2922

Vlaams Gewest

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

7,1 (6,2-8,2)

3723

Brussels Gewest

7,2 (6,1-8,2)

6,8 (5,9-8,0)

3243

Waals Gewest

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

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

3733

2001

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

8,7 (8,0-9,5)

12047

2004

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

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

12834

2008

6,9 (6,2-7,5)

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

10699

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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Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal ongevallen die hebben geleid tot een
medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, België

TR_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

Geen

Eén

Verscheidene

Mannen

92,1

7,4

0,4

4974

Vrouwen

94,1

5,7

0,2

5725

0 - 14

92,6

7,2

0,2

1521

15 - 24

91,5

8,0

0,5

1145

25 - 34

91,8

7,8

0,4

1282

35 - 44

92,5

7,0

0,5

1428

45 - 54

94,3

5,6

0,1

1346

55 - 64

95,7

4,1

0,1

1285

65 - 74

95,4

4,2

0,4

825

75 +

91,5

7,9

0,6

1867

Lager/geen diploma

93,1

6,5

0,4

1456

Lager secundair

94,0

5,8

0,2

1620

Hoger secundair

92,4

7,4

0,2

3209

Hoger onderwijs

93,4

6,1

0,5

4077

Stedelijk gebied

92,4

7,4

0,2

6043

Halfstedelijk gebied

94,0

5,7

0,3

1734

Landelijk gebied

93,6

5,9

0,5

2922

Vlaams Gewest

92,8

6,9

0,4

3723

Brussels Gewest

92,8

6,8

0,3

3243

Waals Gewest

93,9

5,9

0,2

3733

2004

91,7

7,2

1,1

12834

2008

93,1

6,5

0,3

10699

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
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Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12
maanden, België
%
(Ruw)

TR04_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

5183

Vrouwen

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

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

5953

0 - 14

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

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

1589

15 - 24

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

1,5 (0,8-2,6)

1195

25 - 34

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

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

1330

35 - 44

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

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

1487

45 - 54

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

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

1383

55 - 64

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

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

1330

65 - 74

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

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

872

75 +

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

1,5 (0,8-2,7)

1950

Lager/geen diploma

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

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

1523

Lager secundair

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

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

1704

Hoger secundair

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

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

3378

Hoger onderwijs

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

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

4187

Stedelijk gebied

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

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

6318

Halfstedelijk gebied

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

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

1809

Landelijk gebied

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

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

3009

Vlaams Gewest

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

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

3853

Brussels Gewest

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

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

3308

Waals Gewest

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

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

3975

2008

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

11136

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 werkende bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk
in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR04_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

2141

Vrouwen

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

2,6 (1,8-3,7)

1839

15 - 24

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

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

308

25 - 34

3,0 (1,5-4,5)

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

990

35 - 44

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

4,1 (2,9-5,6)

1169

45 - 54

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

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

1005

55 - 64

2,2 (0,6-3,7)

2,0 (0,9-4,3)

508

Lager/geen diploma

5,9 (1,8-10,0)

5,9 (3,0-11,1)

174

Lager secundair

3,9 (2,0-5,8)

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

414

Hoger secundair

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

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

1265

Hoger onderwijs

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

2,6 (1,7-3,9)

2075

Stedelijk gebied

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

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

2171

Halfstedelijk gebied

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

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

659

Landelijk gebied

2,7 (1,6-3,8)

2,6 (1,7-3,9)

1150

Vlaams Gewest

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

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

1460

Brussels Gewest

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

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

1152

Waals Gewest

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

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

1368

2008

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

3980

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 verwond door een ongeval op school in de afgelopen 12
maanden, België
%
(Ruw)

TR04_3

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

4042

Vrouwen

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

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

4075

0 - 14

2,8 (1,6-3,9)

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

1573

15 - 24

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

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

1174

25 - 34

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

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

1291

35 - 44

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

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

1437

45 - 54

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

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

1350

55 - 64

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

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

1292

Lager/geen diploma

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

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

578

Lager secundair

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

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

1063

Hoger secundair

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

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

2641

Hoger onderwijs

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

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

3640

Stedelijk gebied

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

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

4639

Halfstedelijk gebied

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

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

1281

Landelijk gebied

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

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

2197

Vlaams Gewest

0,9 (0,4-1,3)

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

2722

Brussels Gewest

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

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

2553

Waals Gewest

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

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

2842

2008

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

8117

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 verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR04_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

5142

Vrouwen

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

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

5909

0 - 14

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

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

1572

15 - 24

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

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

1192

25 - 34

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

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

1331

35 - 44

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

2,7 (1,9-4,0)

1482

45 - 54

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

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

1382

55 - 64

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

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

1318

65 - 74

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

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

860

75 +

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

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

1914

Lager/geen diploma

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

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

1505

Lager secundair

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

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

1698

Hoger secundair

3,8 (2,9-4,6)

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

3357

Hoger onderwijs

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

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

4152

Stedelijk gebied

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

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

6268

Halfstedelijk gebied

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

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

1801

Landelijk gebied

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

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

2982

Vlaams Gewest

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

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

3827

Brussels Gewest

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

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

3287

Waals Gewest

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

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

3937

2008

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

11051

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

Verdeling (%) van de slachtoffers volgens de oorzaak van de verwonding door het recentste
ongeval in de afgelopen 12 maanden, België
TR07_1
GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

Val

Botsing

Snijwonde

Ander

N

Mannen

52,0

28,3

8,4

11,4

380

Vrouwen

56,4

26,7

7,6

9,3

387

0 - 14

65,8

17,8

5,6

10,8

108

15 - 24

39,4

39,0

15,3

6,3

100

25 - 34

40,6

36,7

5,6

17,1

101

35 - 44

44,6

32,0

13,6

9,8

105

45 - 54

48,5

32,7

6,8

12,0

84

55 - 64

59,5

17,2

10,4

12,9

58

65 - 74

77,8

19,1

0,0

3,1

41

75 +

75,4

15,7

1,5

7,4

170

Lager/geen diploma

56,7

24,9

3,7

14,7

114

Lager secundair

56,2

24,4

5,7

13,8

124

Hoger secundair

56,5

26,1

7,6

9,9

243

Hoger onderwijs

50,5

30,2

10,5

8,8

255

Stedelijk gebied

48,4

28,3

11,6

11,8

442

Halfstedelijk gebied

62,4

22,6

3,4

11,6

120

Landelijk gebied

57,7

29,9

5,1

7,4

205

Vlaams Gewest

54,9

28,9

7,7

8,5

292

Brussels Gewest

52,2

26,0

8,6

13,3

224

Waals Gewest

52,4

25,4

8,5

13,6

251

2008

53,9

27,6

8,0

10,5

767

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
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Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men
woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12
maanden, België
%
(Ruw)

TR01_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

12,5 (11,0-14,1)

11,9 (10,5-13,4)

3267

Vrouwen

10,4 (9,0-11,8)

9,9 (8,6-11,5)

3756

15 - 24

18,1 (14,4-21,8)

18,0 (14,6-22,0)

816

25 - 34

15,7 (12,8-18,7)

15,7 (12,9-19,0)

1020

35 - 44

11,9 (9,7-14,1)

11,9 (9,9-14,3)

1187

45 - 54

11,6 (8,8-14,3)

11,5 (9,1-14,6)

1127

55 - 64

8,0 (5,7-10,2)

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

1071

65 - 74

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

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

645

75 +

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

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

1157

Lager/geen diploma

8,2 (5,7-10,8)

10,2 (7,4-14,0)

856

Lager secundair

11,0 (8,0-14,0)

12,0 (9,1-15,8)

1072

Hoger secundair

10,5 (8,8-12,3)

9,6 (8,0-11,6)

2168

Hoger onderwijs

13,2 (11,1-15,2)

11,6 (9,8-13,7)

2768

Stedelijk gebied

15,7 (13,7-17,6)

15,0 (13,1-17,1)

3827

Halfstedelijk gebied

8,1 (6,2-10,0)

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

1253

Landelijk gebied

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

7,2 (5,8-9,0)

1943

Vlaams Gewest

9,8 (8,2-11,4)

9,3 (7,9-11,0)

2856

Brussels Gewest

22,7 (20,2-25,2)

21,0 (18,5-23,7)

1756

Waals Gewest

11,7 (9,9-13,6)

11,2 (9,5-13,1)

2411

2008

11,4 (10,3-12,6)

7023

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 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld
(verbaal, lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR02_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

11,0 (9,6-12,4)

10,1 (8,9-11,6)

3450

Vrouwen

11,3 (9,9-12,7)

10,7 (9,3-12,2)

3997

15 - 24

14,8 (11,6-18,1)

14,8 (11,9-18,4)

903

25 - 34

16,7 (13,6-19,7)

16,7 (13,8-19,9)

1081

35 - 44

12,0 (9,9-14,0)

12,0 (10,1-14,2)

1247

45 - 54

11,9 (9,2-14,5)

11,9 (9,5-14,8)

1174

55 - 64

8,4 (6,2-10,6)

8,4 (6,5-10,8)

1133

65 - 74

5,2 (2,8-7,6)

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

698

75 +

4,2 (1,9-6,5)

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

1211

Lager/geen diploma

8,4 (5,8-11,1)

10,8 (7,8-14,7)

913

Lager secundair

8,4 (6,1-10,6)

9,0 (6,9-11,7)

1175

Hoger secundair

10,9 (9,1-12,6)

9,8 (8,2-11,8)

2313

Hoger onderwijs

12,9 (10,9-14,9)

11,2 (9,4-13,2)

2871

Stedelijk gebied

13,6 (11,8-15,4)

12,8 (11,2-14,6)

4075

Halfstedelijk gebied

9,1 (7,1-11,1)

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

1321

Landelijk gebied

9,1 (7,3-10,8)

8,4 (6,9-10,1)

2051

Vlaams Gewest

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

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

2958

Brussels Gewest

19,1 (16,9-21,2)

17,2 (15,1-19,4)

1903

Waals Gewest

12,7 (10,9-14,5)

11,9 (10,2-13,8)

2586

2001

16,0 (14,9-17,1)

14,7 (13,7-15,8)

9248

2004

9,3 (8,4-10,2)

8,4 (7,6-9,3)

9334

2008

11,2 (10,1-12,2)

10,3 (9,3-11,4)

7447

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 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal,
inbraak of overval in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

3450

Vrouwen

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

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

3997

15 - 24

5,4 (2,9-7,8)

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

903

25 - 34

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

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

1081

35 - 44

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

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

1247

45 - 54

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

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

1174

55 - 64

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

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

1133

65 - 74

2,3 (0,9-3,7)

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

698

75 +

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

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

1211

Lager/geen diploma

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

3,2 (1,9-5,4)

913

Lager secundair

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

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

1175

Hoger secundair

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

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

2313

Hoger onderwijs

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

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

2871

Stedelijk gebied

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

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

4075

Halfstedelijk gebied

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

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

1321

Landelijk gebied

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

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

2051

Vlaams Gewest

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

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

2958

Brussels Gewest

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

6,7 (5,4-8,2)

1903

Waals Gewest

4,0 (2,9-5,0)

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

2586

2008

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

7447

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 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

8,1 (6,8-9,3)

7,0 (5,9-8,3)

3450

Vrouwen

8,5 (7,2-9,8)

7,5 (6,3-9,0)

3997

15 - 24

11,6 (8,6-14,7)

11,6 (8,9-15,0)

903

25 - 34

13,3 (10,5-16,1)

13,3 (10,7-16,4)

1081

35 - 44

9,5 (7,6-11,4)

9,5 (7,8-11,6)

1247

45 - 54

9,2 (6,7-11,7)

9,2 (7,0-12,0)

1174

55 - 64

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

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

1133

65 - 74

2,9 (1,0-4,7)

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

698

75 +

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

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

1211

Lager/geen diploma

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

7,0 (4,8-10,3)

913

Lager secundair

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

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

1175

Hoger secundair

8,4 (6,9-10,0)

7,1 (5,7-9,0)

2313

Hoger onderwijs

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

7,7 (6,2-9,6)

2871

Stedelijk gebied

9,9 (8,3-11,5)

8,8 (7,4-10,5)

4075

Halfstedelijk gebied

6,9 (5,1-8,7)

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

1321

Landelijk gebied

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

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

2051

Vlaams Gewest

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

6,1 (4,9-7,5)

2958

Brussels Gewest

13,8 (11,9-15,6)

11,5 (9,7-13,5)

1903

Waals Gewest

9,7 (8,1-11,3)

8,6 (7,1-10,2)

2586

2008

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

7447

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 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_3

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

3450

Vrouwen

2,9 (2,1-3,7)

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

3997

15 - 24

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

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

903

25 - 34

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

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

1081

35 - 44

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

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

1247

45 - 54

2,8 (0,9-4,7)

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

1174

55 - 64

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

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

1133

65 - 74

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

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

698

75 +

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

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

1211

Lager/geen diploma

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

3,2 (1,8-5,6)

913

Lager secundair

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

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

1175

Hoger secundair

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

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

2313

Hoger onderwijs

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

1,5 (0,9-2,6)

2871

Stedelijk gebied

3,7 (2,6-4,9)

2,6 (1,9-3,7)

4075

Halfstedelijk gebied

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

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

1321

Landelijk gebied

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

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

2051

Vlaams Gewest

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

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

2958

Brussels Gewest

4,9 (3,7-6,0)

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

1903

Waals Gewest

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

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

2586

2008

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

7447

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 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis
in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

3450

Vrouwen

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

4,6 (3,8-5,7)

3997

15 - 24

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

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

903

25 - 34

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

4,1 (3,0-5,7)

1081

35 - 44

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

4,1 (3,0-5,6)

1247

45 - 54

5,6 (3,4-7,9)

5,6 (3,7-8,2)

1174

55 - 64

4,4 (2,7-6,0)

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

1133

65 - 74

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

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

698

75 +

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

1,8 (0,9-3,6)

1211

Lager/geen diploma

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

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

913

Lager secundair

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

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

1175

Hoger secundair

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

3,8 (2,9-5,0)

2313

Hoger onderwijs

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

3,9 (2,7-5,6)

2871

Stedelijk gebied

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

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

4075

Halfstedelijk gebied

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

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

1321

Landelijk gebied

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

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

2051

Vlaams Gewest

3,7 (2,5-4,8)

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

2958

Brussels Gewest

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

5,0 (3,9-6,2)

1903

Waals Gewest

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

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

2586

2008

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

7447

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

Traumata – bladzijde 339

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_5

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

3,8 (2,9-4,6)

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

3450

Vrouwen

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

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

3997

15 - 24

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

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

903

25 - 34

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

7,8 (5,8-10,4)

1081

35 - 44

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

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

1247

45 - 54

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

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

1174

55 - 64

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

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

1133

65 - 74

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

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

698

75 +

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

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

1211

Lager/geen diploma

1,7 (0,5-2,8)

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

913

Lager secundair

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

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

1175

Hoger secundair

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

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

2313

Hoger onderwijs

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

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

2871

Stedelijk gebied

3,7 (2,9-4,6)

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

4075

Halfstedelijk gebied

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

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

1321

Landelijk gebied

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

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

2051

Vlaams Gewest

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

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

2958

Brussels Gewest

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

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

1903

Waals Gewest

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

2,8 (2,0-3,7)

2586

2008

3,5 (3,0-4,1)

7447

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

Traumata – bladzijde 340

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders
in de afgelopen 12 maanden, België
%
(Ruw)

TR03_6

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

VERBLIJFPLAATS

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

3450

Vrouwen

3,9 (3,1-4,7)

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

3997

15 - 24

7,1 (5,0-9,1)

7,1 (5,3-9,4)

903

25 - 34

6,7 (4,6-8,9)

6,7 (4,9-9,2)

1081

35 - 44

3,7 (2,6-4,9)

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

1247

45 - 54

4,1 (2,8-5,3)

4,1 (3,0-5,5)

1174

55 - 64

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

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

1133

65 - 74

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

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

698

75 +

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

2,4 (1,0-5,3)

1211

Lager/geen diploma

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

3,7 (2,0-6,5)

913

Lager secundair

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

4,1 (2,7-6,3)

1175

Hoger secundair

4,1 (3,0-5,3)

3,7 (2,6-5,1)

2313

Hoger onderwijs

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

4,0 (3,1-5,1)

2871

Stedelijk gebied

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

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

4075

Halfstedelijk gebied

3,5 (2,1-4,9)

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

1321

Landelijk gebied

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

2,7 (1,9-3,8)

2051

Vlaams Gewest

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

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

2958

Brussels Gewest

10,3 (8,7-11,9)

9,2 (7,6-11,0)

1903

Waals Gewest

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

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

2586

2008

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

7447

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

Traumata – bladzijde 341

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid
tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

URBANISATIEGRAAD

JAAR

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

8,0 (6,5-9,5)

8,0 (6,6-9,6)

1777

Vrouwen

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

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

1946

0 - 14

8,2 (5,2-11,2)

8,2 (5,6-11,7)

454

15 - 24

8,4 (4,9-11,8)

8,3 (5,5-12,2)

369

25 - 34

8,0 (4,8-11,2)

8,0 (5,4-11,8)

400

35 - 44

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

8,1 (5,8-11,1)

465

45 - 54

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

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

500

55 - 64

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

4,4 (2,8-6,9)

482

65 - 74

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

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

341

10,1 (7,3-12,9)

10,3 (7,8-13,5)

712

Lager/geen diploma

8,9 (5,7-12,0)

8,8 (5,8-13,1)

542

Lager secundair

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

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

549

Hoger secundair

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

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

1155

Hoger onderwijs

6,6 (5,0-8,3)

6,3 (4,9-8,1)

1402

Stedelijk gebied

8,3 (6,5-10,1)

8,1 (6,6-10,0)

1390

Halfstedelijk gebied

5,8 (4,2-7,4)

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

1152

Landelijk gebied

7,4 (5,6-9,1)

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

1181

2001

9,5 (8,3-10,6)

9,1 (8,0-10,3)

4073

2004

9,0 (7,8-10,1)

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

4484

2008

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

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

3723

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)

Traumata – bladzijde 342

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal ongevallen die hebben geleid tot een
medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

TR_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Geen

Eén

Verscheidene

Mannen

92,0

7,5

0,5

1777

Vrouwen

93,5

6,2

0,3

1946

0 - 14

91,8

8,0

0,2

454

15 - 24

91,6

7,8

0,6

369

25 - 34

92,0

7,7

0,3

400

35 - 44

91,9

7,6

0,5

465

45 - 54

94,0

5,8

0,2

500

55 - 64

95,6

4,3

0,2

482

65 - 74

95,3

4,3

0,4

341

75 +

89,9

9,2

0,9

712

Lager/geen diploma

91,1

8,2

0,7

542

Lager secundair

94,6

5,0

0,4

549

Hoger secundair

91,9

8,0

0,1

1155

Hoger onderwijs

93,4

6,1

0,5

1402

Stedelijk gebied

91,7

8,2

0,1

1390

Halfstedelijk gebied

94,2

5,6

0,2

1152

Landelijk gebied

92,6

6,5

0,9

1181

2004

91,0

8,0

1,0

4484

2008

92,8

6,9

0,4

3723

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 343

N

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12
maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR04_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

1842

Vrouwen

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

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

2011

0 - 14

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

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

478

15 - 24

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

1,5 (0,6-3,7)

387

25 - 34

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

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

405

35 - 44

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

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

487

45 - 54

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

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

511

55 - 64

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

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

499

65 - 74

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

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

356

75 +

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

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

730

Lager/geen diploma

1,4 (0,3-2,6)

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

557

Lager secundair

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

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

571

Hoger secundair

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

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

1202

Hoger onderwijs

0,9 (0,3-1,4)

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

1445

Stedelijk gebied

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

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

1450

Halfstedelijk gebied

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

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

1201

Landelijk gebied

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

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

1202

2008

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

3853

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

Traumata – bladzijde 344

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de werkende bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk
in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR04_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

3,9 (2,7-5,6)

812

Vrouwen

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

2,7 (1,6-4,4)

648

15 - 24

6,1 (1,1-11,1)

5,7 (2,5-12,3)

120

25 - 34

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

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

336

35 - 44

3,9 (2,0-5,9)

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

426

45 - 54

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

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

398

55 - 64

3,4 (0,7-6,1)

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

180

Lager/geen diploma

6,7 (0,9-12,5)

6,7 (3,0-14,6)

67

Lager secundair

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

1,8 (0,5-5,7)

148

Hoger secundair

3,7 (1,9-5,4)

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

492

Hoger onderwijs

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

2,9 (1,7-5,1)

743

Stedelijk gebied

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

4,6 (2,9-7,4)

517

Halfstedelijk gebied

2,3 (0,9-3,7)

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

450

Landelijk gebied

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

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

493

2008

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

1460

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

Traumata – bladzijde 345

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR04_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,0 (2,9-5,0)

3,8 (2,9-4,9)

1825

Vrouwen

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

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

2002

0 - 14

5,0 (2,8-7,2)

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

472

15 - 24

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

3,6 (1,9-6,8)

387

25 - 34

4,0 (1,8-6,3)

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

406

35 - 44

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

3,2 (1,9-5,4)

480

45 - 54

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

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

514

55 - 64

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

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

494

65 - 74

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

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

350

75 +

8,1 (5,7-10,6)

8,3 (6,1-11,2)

724

Lager/geen diploma

5,0 (2,9-7,1)

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

555

Lager secundair

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

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

568

Hoger secundair

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

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

1195

Hoger onderwijs

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

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

1434

Stedelijk gebied

4,1 (2,9-5,3)

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

1433

Halfstedelijk gebied

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

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

1200

Landelijk gebied

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

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

1194

2008

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

3827

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

Traumata – bladzijde 346

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de slachtoffers volgens de oorzaak van de verwonding door het recentste
ongeval in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest

TR07_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Val

Botsing

Snijwonde

Ander

N

Mannen

52,1

30,5

7,1

10,2

144

Vrouwen

58,2

26,9

8,4

6,4

148

0 - 14

66,9

18,9

5,1

9,1

34

15 - 24

35,9

42,0

19,3

2,8

34

25 - 34

53,6

30,0

2,8

13,6

35

35 - 44

42,2

42,0

10,0

5,9

39

45 - 54

46,3

35,0

8,9

9,8

38

55 - 64

56,0

17,7

10,5

15,8

22

65 - 74

83,9

16,1

0,0

0,0

17

75 +

70,3

17,7

2,2

9,8

73

Lager/geen diploma

52,8

28,6

4,9

13,6

57

Lager secundair

64,9

24,3

3,1

7,7

35

Hoger secundair

60,9

25,6

6,6

6,9

105

Hoger onderwijs

47,7

32,1

11,2

9,0

89

Stedelijk gebied

46,6

31,7

12,6

9,1

116

Halfstedelijk gebied

68,1

17,5

4,0

10,4

75

Landelijk gebied

55,7

34,4

3,9

6,0

101

2008

54,9

28,9

7,7

8,5

292

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 347

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men
woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12
maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR01_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

11,5 (9,4-13,5)

10,7 (8,9-12,9)

1374

Vrouwen

8,2 (6,2-10,2)

7,8 (6,0-10,0)

1482

15 - 24

18,7 (13,5-23,9)

18,5 (13,9-24,2)

329

25 - 34

9,3 (5,7-12,9)

9,2 (6,2-13,5)

351

35 - 44

9,9 (6,9-13,0)

9,8 (7,2-13,3)

443

45 - 54

10,9 (7,0-14,8)

10,7 (7,4-15,3)

473

55 - 64

7,1 (3,9-10,3)

7,0 (4,4-10,8)

459

65 - 74

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

5,9 (3,1-11,2)

311

75 +

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

3,9 (2,0-7,3)

490

Lager/geen diploma

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

7,7 (4,7-12,5)

388

Lager secundair

6,7 (3,2-10,3)

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

428

Hoger secundair

9,2 (6,8-11,6)

8,3 (6,2-11,1)

919

Hoger onderwijs

12,2 (9,3-15,1)

10,9 (8,5-13,8)

1079

Stedelijk gebied

13,6 (10,4-16,8)

13,0 (10,2-16,4)

1103

Halfstedelijk gebied

7,5 (5,4-9,6)

6,8 (5,0-9,1)

878

Landelijk gebied

7,2 (5,0-9,4)

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

875

2008

9,8 (8,2-11,4)

2856

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

Traumata – bladzijde 348

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld
(verbaal, lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR02_1

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

8,4 (6,7-10,3)

1427

Vrouwen

9,8 (7,8-11,8)

9,4 (7,5-11,6)

1531

15 - 24

12,9 (8,4-17,4)

12,9 (9,1-18,0)

349

25 - 34

13,3 (9,1-17,6)

13,3 (9,6-18,1)

365

35 - 44

10,4 (7,6-13,2)

10,4 (7,9-13,5)

462

45 - 54

9,4 (5,6-13,1)

9,4 (6,3-13,8)

483

55 - 64

7,5 (4,6-10,5)

7,5 (5,1-11,1)

469

65 - 74

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

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

324

75 +

4,2 (0,8-7,5)

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

506

Lager/geen diploma

7,2 (3,8-10,7)

9,2 (5,5-14,8)

398

Lager secundair

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

6,6 (4,1-10,5)

453

Hoger secundair

9,7 (7,3-12,1)

9,0 (6,8-11,9)

951

Hoger onderwijs

10,8 (8,0-13,6)

9,5 (7,1-12,5)

1110

Stedelijk gebied

11,8 (8,8-14,7)

11,4 (8,9-14,6)

1142

Halfstedelijk gebied

8,1 (5,8-10,4)

7,6 (5,6-10,3)

917

Landelijk gebied

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

6,9 (5,1-9,2)

899

2001

12,1 (10,6-13,6)

10,8 (9,5-12,2)

3279

2004

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

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

3596

2008

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

8,5 (7,2-10,1)

2958

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

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

Traumata – bladzijde 349

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal,
inbraak of overval in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

1427

Vrouwen

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

2,6 (1,7-4,1)

1531

15 - 24

5,2 (1,6-8,7)

5,1 (2,5-10,0)

349

25 - 34

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

3,7 (1,9-6,9)

365

35 - 44

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

2,7 (1,6-4,6)

462

45 - 54

3,8 (0,8-6,9)

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

483

55 - 64

2,7 (0,9-4,5)

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

469

65 - 74

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

1,9 (0,7-4,9)

324

75 +

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

1,9 (0,7-5,0)

506

Lager/geen diploma

3,0 (0,9-5,2)

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

398

Lager secundair

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

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

453

Hoger secundair

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

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

951

Hoger onderwijs

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

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

1110

Stedelijk gebied

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

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

1142

Halfstedelijk gebied

1,7 (0,8-2,6)

1,6 (0,9-2,8)

917

Landelijk gebied

1,6 (0,4-2,8)

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

899

2008

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

2958

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

Traumata – bladzijde 350

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

1427

Vrouwen

7,4 (5,6-9,2)

6,8 (5,1-8,9)

1531

15 - 24

10,0 (5,9-14,1)

10,0 (6,6-14,9)

349

25 - 34

10,4 (6,5-14,3)

10,3 (7,1-14,9)

365

35 - 44

9,0 (6,3-11,7)

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

462

45 - 54

6,9 (3,5-10,4)

6,9 (4,2-11,2)

483

55 - 64

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

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

469

65 - 74

2,3 (0,0-4,9)

2,3 (0,8-6,7)

324

75 +

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

2,3 (0,6-7,8)

506

Lager/geen diploma

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

5,4 (2,9-9,8)

398

Lager secundair

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

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

453

Hoger secundair

7,5 (5,3-9,6)

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

951

Hoger onderwijs

8,2 (5,6-10,7)

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

1110

Stedelijk gebied

8,8 (6,1-11,4)

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

1142

Halfstedelijk gebied

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

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

917

Landelijk gebied

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

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

899

2008

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

2958

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

Traumata – bladzijde 351

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_3

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

1427

Vrouwen

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

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

1531

15 - 24

5,2 (2,4-8,0)

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

349

25 - 34

3,6 (1,4-5,7)

3,5 (1,9-6,5)

365

35 - 44

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

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

462

45 - 54

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

2,3 (0,6-7,6)

483

55 - 64

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

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

469

65 - 74

0,0

0,0

324

75 +

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

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

506

Lager/geen diploma

2,6 (0,5-4,7)

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

398

Lager secundair

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

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

453

Hoger secundair

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

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

951

Hoger onderwijs

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

1,5 (0,6-3,7)

1110

Stedelijk gebied

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

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

1142

Halfstedelijk gebied

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

1,3 (0,7-2,6)

917

Landelijk gebied

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

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

899

2008

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

2958

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

Traumata – bladzijde 352

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis
in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

2,5 (1,7-3,8)

1427

Vrouwen

4,4 (3,0-5,9)

4,1 (3,0-5,7)

1531

15 - 24

4,2 (0,7-7,6)

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

349

25 - 34

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

2,7 (1,5-4,9)

365

35 - 44

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

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

462

45 - 54

5,8 (2,5-9,0)

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

483

55 - 64

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

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

469

65 - 74

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

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

324

75 +

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

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

506

Lager/geen diploma

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

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

398

Lager secundair

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

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

453

Hoger secundair

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

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

951

Hoger onderwijs

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

3,7 (2,1-6,2)

1110

Stedelijk gebied

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

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

1142

Halfstedelijk gebied

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

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

917

Landelijk gebied

2,7 (1,5-3,9)

2,4 (1,5-3,8)

899

2008

3,7 (2,5-4,8)

2958

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

Traumata – bladzijde 353

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_5

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

2,7 (1,6-3,8)

1,4 (0,9-2,3)

1427

Vrouwen

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

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

1531

15 - 24

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

3,5 (1,9-6,3)

349

25 - 34

7,4 (4,1-10,7)

7,3 (4,7-11,4)

365

35 - 44

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

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

462

45 - 54

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

1,5 (0,6-3,4)

483

55 - 64

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

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

469

65 - 74

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

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

324

75 +

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

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

506

Lager/geen diploma

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

1,9 (0,7-4,9)

398

Lager secundair

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

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

453

Hoger secundair

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

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

951

Hoger onderwijs

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

1,5 (0,9-2,6)

1110

Stedelijk gebied

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

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

1142

Halfstedelijk gebied

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

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

917

Landelijk gebied

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

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

899

2008

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

2958

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

Traumata – bladzijde 354

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders
in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest
%
(Ruw)

TR03_6

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,0 (2,9-5,2)

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

1427

Vrouwen

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

2,6 (1,7-3,9)

1531

15 - 24

6,0 (3,5-8,6)

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

349

25 - 34

5,5 (2,2-8,7)

5,4 (3,0-9,6)

365

35 - 44

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

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

462

45 - 54

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

2,5 (1,3-4,6)

483

55 - 64

1,6 (0,5-2,8)

1,6 (0,8-3,2)

469

65 - 74

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

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

324

75 +

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

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

506

Lager/geen diploma

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

3,7 (1,6-8,5)

398

Lager secundair

2,7 (0,6-4,9)

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

453

Hoger secundair

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

2,9 (1,7-5,1)

951

Hoger onderwijs

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

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

1110

Stedelijk gebied

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

4,1 (2,8-6,0)

1142

Halfstedelijk gebied

3,3 (1,7-4,9)

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

917

Landelijk gebied

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

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

899

2008

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

2958

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

Traumata – bladzijde 355

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid
tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

8,2 (6,4-9,9)

8,1 (6,5-10,0)

1490

Vrouwen

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

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

1753

0 - 14

7,6 (5,0-10,3)

7,5 (5,3-10,6)

504

15 - 24

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

6,1 (3,6-10,1)

362

25 - 34

7,7 (5,2-10,2)

7,6 (5,5-10,5)

518

35 - 44

7,4 (4,7-10,1)

7,3 (5,1-10,5)

457

45 - 54

7,9 (4,5-11,2)

7,8 (5,1-11,9)

351

55 - 64

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

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

343

65 - 74

7,3 (3,3-11,3)

7,3 (4,2-12,5)

198

75 +

8,0 (5,4-10,6)

8,3 (6,0-11,4)

510

Lager/geen diploma

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

6,7 (4,2-10,5)

389

Lager secundair

8,4 (5,3-11,5)

8,3 (5,7-12,0)

460

Hoger secundair

7,0 (4,9-9,1)

6,8 (5,0-9,1)

854

Hoger onderwijs

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

6,3 (5,0-7,9)

1395

Brussel

7,2 (6,1-8,2)

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

3243

Gent en Antwerpen

9,6 (6,6-12,6)

9,3 (6,8-12,7)

440

Luik en Charleroi

7,9 (4,0-11,9)

7,7 (4,7-12,4)

326

2001

9,1 (7,9-10,4)

8,9 (7,7-10,1)

2985

2004

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

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

3395

2008

7,2 (6,1-8,2)

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

3243

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

Traumata – bladzijde 356

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal ongevallen die hebben geleid tot een
medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

TR_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

Geen

Eén

Verscheidene

N

Mannen

91,8

7,5

0,6

1490

Vrouwen

93,7

6,2

0,1

1753

0 - 14

92,4

6,9

0,7

504

15 - 24

93,9

5,4

0,7

362

25 - 34

92,3

7,3

0,3

518

35 - 44

92,6

7,3

0,2

457

45 - 54

92,1

7,7

0,2

351

55 - 64

95,2

4,5

0,3

343

65 - 74

92,7

7,3

0,0

198

75 +

92,0

8,0

0,0

510

Lager/geen diploma

93,4

6,6

0,0

389

Lager secundair

91,6

8,4

0,0

460

Hoger secundair

93,0

6,6

0,4

854

Hoger onderwijs

93,5

6,1

0,4

1395

Brussel

92,8

6,8

0,3

3243

Gent en Antwerpen

90,4

9,6

0,0

440

Luik en Charleroi

92,1

7,9

0,0

326

2004

93,2

6,0

0,8

3395

2008

92,8

6,8

0,3

3243

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 357

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12
maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR04_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

1,7 (0,8-2,6)

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

1524

Vrouwen

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

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

1784

0 - 14

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

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

515

15 - 24

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

2,4 (0,9-6,5)

370

25 - 34

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

1,8 (0,9-3,7)

529

35 - 44

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

1,4 (0,5-3,4)

465

45 - 54

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

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

354

55 - 64

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

1,9 (0,8-4,6)

349

65 - 74

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

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

202

75 +

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

1,4 (0,6-2,9)

524

Lager/geen diploma

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

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

399

Lager secundair

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

0,9 (0,3-2,8)

469

Hoger secundair

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

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

870

Hoger onderwijs

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

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

1424

Brussel

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

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

3308

Gent en Antwerpen

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

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

467

Luik en Charleroi

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

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

377

2008

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

3308

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

Traumata – bladzijde 358

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de werkende bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk
in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR04_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

611

Vrouwen

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

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

541

15 - 24

7,1 (0,0-14,4)

7,1 (2,5-18,5)

65

25 - 34

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

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

362

35 - 44

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

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

323

45 - 54

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

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

237

55 - 64

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

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

165

Lager/geen diploma

6,1 (0,0-12,2)

5,2 (1,8-14,0)

47

Lager secundair

5,6 (0,8-10,5)

4,3 (1,7-10,6)

115

Hoger secundair

4,3 (1,6-7,0)

3,7 (1,9-7,2)

272

Hoger onderwijs

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

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

704

Brussel

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

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

1152

Gent en Antwerpen

6,2 (2,1-10,3)

5,6 (2,7-11,1)

143

Luik en Charleroi

6,4 (2,0-10,9)

6,2 (3,1-12,0)

118

2008

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

1152

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

Traumata – bladzijde 359

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR04_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

3,8 (2,7-5,0)

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

1513

Vrouwen

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

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

1774

0 - 14

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

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

509

15 - 24

2,7 (0,9-4,4)

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

367

25 - 34

4,0 (2,2-5,9)

4,0 (2,5-6,3)

528

35 - 44

2,6 (0,9-4,4)

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

467

45 - 54

3,4 (0,8-5,9)

3,3 (1,6-7,0)

352

55 - 64

2,3 (0,7-3,9)

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

346

65 - 74

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

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

202

75 +

6,5 (4,2-8,9)

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

516

Lager/geen diploma

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

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

393

Lager secundair

3,9 (1,7-6,0)

3,7 (2,0-6,6)

469

Hoger secundair

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

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

868

Hoger onderwijs

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

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

1411

Brussel

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

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

3287

Gent en Antwerpen

5,2 (2,9-7,6)

4,8 (3,0-7,5)

457

Luik en Charleroi

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

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

379

2008

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

3287

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

Traumata – bladzijde 360

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de slachtoffers volgens de oorzaak van de verwonding door het recentste
ongeval in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest

TR07_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

Val

Botsing

Snijwonde

Ander

N

Mannen

49,0

27,3

10,2

13,5

106

Vrouwen

56,2

24,3

6,5

13,0

118

0 - 14

64,7

20,0

10,5

4,7

40

15 - 24

52,5

47,5

0,0

0,0

19

25 - 34

34,1

30,6

10,9

24,5

36

35 - 44

34,7

26,7

23,8

14,8

30

45 - 54

60,5

12,7

3,7

23,0

23

55 - 64

55,0

31,9

0,0

13,1

15

65 - 74

52,9

22,3

0,0

24,8

12

75 +

80,0

20,0

0,0

0,0

49

Lager/geen diploma

72,4

13,0

0,0

14,6

26

Lager secundair

59,2

19,7

2,8

18,3

39

Hoger secundair

48,4

30,2

8,5

12,9

57

Hoger onderwijs

49,9

28,6

12,2

9,3

85

Brussel

52,2

26,0

8,6

13,3

224

Gent en Antwerpen

48,8

26,7

12,1

12,4

45

Luik en Charleroi

44,0

25,5

13,7

16,8

23

2008

52,2

26,0

8,6

13,3

224

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 361

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men
woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12
maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR01_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

20,8 (17,5-24,0)

18,7 (15,9-22,0)

795

Vrouwen

24,5 (21,2-27,8)

23,0 (19,8-26,6)

961

15 - 24

22,6 (16,0-29,2)

22,5 (16,7-29,5)

211

25 - 34

29,5 (24,1-34,9)

29,5 (24,4-35,2)

363

35 - 44

23,4 (18,0-28,8)

23,4 (18,4-29,2)

328

45 - 54

25,9 (19,3-32,5)

25,9 (19,8-33,0)

243

55 - 64

17,4 (11,2-23,7)

17,3 (12,0-24,3)

231

65 - 74

12,9 (5,9-19,9)

12,7 (7,4-21,1)

112

75 +

11,2 (6,2-16,1)

10,8 (6,9-16,6)

268

Lager/geen diploma

11,9 (5,5-18,3)

12,9 (7,5-21,2)

157

Lager secundair

23,9 (16,8-31,1)

22,7 (16,4-30,7)

229

Hoger secundair

20,0 (14,9-25,1)

18,6 (14,1-24,0)

461

Hoger onderwijs

25,6 (22,1-29,2)

22,7 (19,4-26,4)

852

Brussel

22,7 (20,2-25,2)

21,2 (18,6-24,0)

1756

Gent en Antwerpen

18,8 (11,9-25,8)

18,4 (12,7-25,9)

348

Luik en Charleroi

14,1 (9,2-19,1)

13,4 (9,3-18,9)

228

2008

22,7 (20,2-25,2)

1756

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

Traumata – bladzijde 362

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld
(verbaal, lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR02_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE
STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

18,2 (15,2-21,1)

16,0 (13,5-18,9)

859

Vrouwen

19,9 (17,1-22,7)

18,3 (15,6-21,3)

1044

15 - 24

20,8 (15,0-26,6)

20,7 (15,5-27,0)

237

25 - 34

25,7 (20,8-30,6)

25,7 (21,1-30,9)

387

35 - 44

18,1 (13,3-22,9)

18,1 (13,8-23,3)

343

45 - 54

21,2 (15,3-27,2)

21,3 (16,0-27,8)

257

55 - 64

17,4 (12,4-22,4)

17,3 (12,9-22,9)

259

65 - 74

8,2 (3,0-13,5)

8,1 (4,3-14,9)

132

75 +

7,7 (4,2-11,2)

7,6 (4,7-11,9)

288

Lager/geen diploma

8,9 (4,1-13,6)

9,8 (5,7-16,2)

178

Lager secundair

18,9 (13,2-24,6)

17,7 (12,8-23,9)

264

Hoger secundair

18,1 (14,0-22,2)

16,4 (12,9-20,7)

505

Hoger onderwijs

20,4 (17,3-23,6)

17,7 (14,9-20,8)

891

Brussel

19,1 (16,9-21,2)

16,5 (14,4-18,9)

1903

Gent en Antwerpen

16,8 (10,5-23,1)

15,7 (10,9-22,3)

364

Luik en Charleroi

15,5 (9,9-21,1)

13,8 (9,4-19,8)

237

2001

24,7 (22,4-26,9)

23,6 (21,5-25,9)

2204

2004

14,9 (13,0-16,7)

13,7 (12,0-15,6)

2131

2008

19,1 (16,9-21,2)

17,6 (15,6-19,7)

1903

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

Traumata – bladzijde 363

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal,
inbraak of overval in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

859

Vrouwen

7,3 (5,6-9,1)

6,7 (5,2-8,7)

1044

15 - 24

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

6,2 (3,7-10,3)

237

25 - 34

10,5 (7,0-14,1)

10,5 (7,5-14,6)

387

35 - 44

4,0 (1,7-6,3)

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

343

45 - 54

8,5 (4,5-12,5)

8,5 (5,3-13,4)

257

55 - 64

7,9 (3,9-11,9)

7,9 (4,7-12,8)

259

65 - 74

5,2 (0,8-9,7)

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

132

75 +

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

3,8 (2,0-7,1)

288

Lager/geen diploma

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

4,5 (2,3-8,9)

178

Lager secundair

6,7 (3,0-10,3)

6,2 (3,5-10,8)

264

Hoger secundair

6,1 (3,2-8,9)

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

505

Hoger onderwijs

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

6,8 (5,1-9,0)

891

Brussel

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

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

1903

Gent en Antwerpen

8,3 (2,5-14,1)

7,1 (3,7-13,2)

364

Luik en Charleroi

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

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

237

2008

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

1903

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

Traumata – bladzijde 364

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

13,6 (10,9-16,3)

11,3 (9,1-13,9)

859

Vrouwen

13,9 (11,5-16,4)

12,2 (10,0-14,9)

1044

15 - 24

14,2 (9,2-19,1)

14,1 (9,9-19,8)

237

25 - 34

18,8 (14,6-23,1)

18,8 (14,9-23,5)

387

35 - 44

14,7 (10,2-19,2)

14,7 (10,7-19,8)

343

45 - 54

16,0 (10,7-21,3)

16,0 (11,4-22,0)

257

55 - 64

11,3 (7,2-15,3)

11,2 (7,8-15,9)

259

65 - 74

5,9 (1,2-10,5)

5,8 (2,6-12,3)

132

75 +

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

2,8 (1,3-6,0)

288

Lager/geen diploma

6,5 (2,2-10,7)

7,1 (3,7-13,4)

178

Lager secundair

13,7 (8,7-18,6)

12,4 (8,4-18,0)

264

Hoger secundair

13,6 (10,0-17,2)

12,0 (9,1-15,9)

505

Hoger onderwijs

14,5 (11,8-17,3)

11,9 (9,6-14,7)

891

Brussel

13,8 (11,9-15,6)

11,0 (9,1-13,2)

1903

Gent en Antwerpen

12,9 (6,8-19,0)

11,3 (7,0-17,7)

364

Luik en Charleroi

13,4 (8,2-18,6)

11,2 (7,3-16,7)

237

2008

13,8 (11,9-15,6)

1903

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

Traumata – bladzijde 365

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_3

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

859

Vrouwen

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

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

1044

15 - 24

9,4 (5,2-13,6)

9,1 (5,8-14,1)

237

25 - 34

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

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

387

35 - 44

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

3,8 (2,0-7,0)

343

45 - 54

6,9 (3,2-10,5)

6,8 (4,0-11,4)

257

55 - 64

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

3,7 (1,8-7,4)

259

65 - 74

2,4 (0,0-5,9)

2,3 (0,5-9,0)

132

75 +

1,4 (0,3-2,5)

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

288

Lager/geen diploma

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

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

178

Lager secundair

7,6 (3,7-11,6)

6,7 (3,9-11,2)

264

Hoger secundair

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

3,9 (2,3-6,7)

505

Hoger onderwijs

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

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

891

Brussel

4,9 (3,7-6,0)

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

1903

Gent en Antwerpen

6,0 (0,5-11,5)

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

364

Luik en Charleroi

7,1 (3,4-10,9)

5,4 (3,0-9,5)

237

2008

4,9 (3,7-6,0)

1903

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

Traumata – bladzijde 366

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis
in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,2 (2,7-5,8)

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

859

Vrouwen

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

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

1044

15 - 24

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

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

237

25 - 34

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

7,2 (4,7-10,8)

387

35 - 44

4,6 (2,2-7,0)

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

343

45 - 54

5,8 (2,7-8,9)

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

257

55 - 64

7,7 (3,9-11,5)

7,4 (4,5-12,0)

259

65 - 74

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

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

132

75 +

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

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

288

Lager/geen diploma

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

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

178

Lager secundair

7,4 (3,8-11,0)

6,6 (4,0-10,6)

264

Hoger secundair

5,3 (2,7-7,8)

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

505

Hoger onderwijs

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

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

891

Brussel

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

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

1903

Gent en Antwerpen

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

7,2 (3,7-13,3)

364

Luik en Charleroi

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

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

237

2008

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

1903

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

Traumata – bladzijde 367

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_5

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

859

Vrouwen

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

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

1044

15 - 24

6,7 (3,1-10,4)

6,7 (3,9-11,4)

237

25 - 34

7,7 (4,9-10,5)

7,7 (5,3-11,0)

387

35 - 44

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

5,4 (3,2-8,9)

343

45 - 54

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

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

257

55 - 64

4,9 (1,9-7,8)

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

259

65 - 74

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

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

132

75 +

0,0

0,0

288

Lager/geen diploma

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

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

178

Lager secundair

5,7 (2,7-8,8)

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

264

Hoger secundair

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

2,7 (1,5-4,9)

505

Hoger onderwijs

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

4,0 (2,6-5,9)

891

Brussel

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

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

1903

Gent en Antwerpen

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

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

364

Luik en Charleroi

5,7 (2,6-8,9)

3,2 (1,7-5,8)

237

2008

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

1903

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

Traumata – bladzijde 368

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders
in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest
%
(Ruw)

TR03_6

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

GROTE STEDEN

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

10,0 (7,7-12,3)

9,1 (7,1-11,4)

859

Vrouwen

10,6 (8,4-12,8)

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

1044

15 - 24

12,2 (7,7-16,6)

12,2 (8,4-17,3)

237

25 - 34

12,9 (9,2-16,6)

12,9 (9,6-17,1)

387

35 - 44

10,3 (6,5-14,1)

10,3 (7,1-14,7)

343

45 - 54

12,4 (7,4-17,3)

12,4 (8,2-18,2)

257

55 - 64

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

6,6 (4,0-10,5)

259

65 - 74

5,5 (0,9-10,0)

5,4 (2,3-12,0)

132

75 +

6,1 (2,8-9,4)

6,0 (3,5-10,2)

288

Lager/geen diploma

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

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

178

Lager secundair

8,7 (4,4-12,9)

8,2 (4,8-13,4)

264

Hoger secundair

11,0 (7,6-14,3)

10,1 (7,3-13,8)

505

Hoger onderwijs

10,9 (8,5-13,3)

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

891

Brussel

10,3 (8,7-11,9)

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

1903

Gent en Antwerpen

7,3 (3,6-10,9)

6,6 (4,1-10,6)

364

Luik en Charleroi

6,4 (2,8-10,0)

5,6 (3,1-9,8)

237

2008

10,3 (8,7-11,9)

1903

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

Traumata – bladzijde 369

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid
tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

7,4 (5,8-9,0)

7,2 (5,8-8,9)

1707

Vrouwen

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

4,7 (3,8-5,9)

2026

0 - 14

6,0 (3,7-8,2)

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

563

15 - 24

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

9,2 (6,3-13,2)

414

25 - 34

8,7 (5,2-12,3)

8,7 (5,8-12,8)

364

35 - 44

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

6,2 (4,3-8,9)

506

45 - 54

4,5 (2,3-6,8)

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

495

55 - 64

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

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

460

65 - 74

3,8 (1,0-6,5)

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

286

75 +

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

5,8 (4,0-8,3)

645

Lager/geen diploma

3,2 (1,5-4,9)

3,4 (2,0-5,9)

525

Lager secundair

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

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

611

Hoger secundair

6,7 (4,9-8,5)

6,2 (4,7-8,1)

1200

Hoger onderwijs

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

6,1 (4,7-7,9)

1280

Stedelijk gebied

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

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

1410

Halfstedelijk gebied

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

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

582

Landelijk gebied

5,1 (3,9-6,4)

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

1741

2001

8,3 (7,1-9,4)

7,8 (6,8-9,0)

4989

2004

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

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

4955

2008

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

5,7 (4,9-6,7)

3733

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

Traumata – bladzijde 370

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal ongevallen die hebben geleid tot een
medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

TR_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Geen

Eén

Verscheidene

Mannen

92,6

7,2

0,3

1707

Vrouwen

95,1

4,7

0,2

2026

0 - 14

94,0

6,0

0,0

563

15 - 24

90,6

9,1

0,3

414

25 - 34

91,3

8,3

0,4

364

35 - 44

93,6

5,8

0,6

506

45 - 54

95,5

4,5

0,0

495

55 - 64

96,3

3,7

0,0

460

65 - 74

96,2

3,1

0,7

286

75 +

94,5

5,5

0,0

645

Lager/geen diploma

96,8

3,2

0,0

525

Lager secundair

93,8

6,2

0,0

611

Hoger secundair

93,3

6,6

0,1

1200

Hoger onderwijs

93,5

6,0

0,4

1280

Stedelijk gebied

93,2

6,6

0,2

1410

Halfstedelijk gebied

93,0

6,3

0,7

582

Landelijk gebied

94,9

5,0

0,1

1741

2004

92,4

6,2

1,3

4955

2008

93,9

5,9

0,2

3733

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 371

N

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een verkeersongeval in de afgelopen 12
maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR04_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

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

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

1817

Vrouwen

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

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

2158

0 - 14

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

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

596

15 - 24

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

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

438

25 - 34

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

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

396

35 - 44

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

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

535

45 - 54

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

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

518

55 - 64

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

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

482

65 - 74

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

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

314

75 +

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

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

696

Lager/geen diploma

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

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

567

Lager secundair

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

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

664

Hoger secundair

1,5 (0,7-2,3)

1,2 (0,7-2,1)

1306

Hoger onderwijs

0,7 (0,2-1,1)

0,6 (0,3-1,2)

1318

Stedelijk gebied

0,6 (0,1-1,1)

0,5 (0,2-1,1)

1560

Halfstedelijk gebied

2,2 (0,7-3,8)

1,8 (0,8-3,8)

608

Landelijk gebied

0,8 (0,4-1,3)

0,7 (0,4-1,3)

1807

2008

0,9 (0,6-1,3)

3975

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 372

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de werkende bevolking (15-64 jaar) verwond door een ongeval op het werk
in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR04_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,1 (2,4-5,8)

3,2 (1,9-5,3)

718

Vrouwen

2,6 (1,3-4,0)

2,1 (1,2-3,7)

650

15 - 24

5,6 (1,0-10,1)

5,2 (2,2-11,5)

123

25 - 34

4,2 (1,7-6,6)

4,1 (2,2-7,3)

292

35 - 44

4,4 (2,1-6,8)

4,3 (2,5-7,1)

420

45 - 54

2,2 (0,1-4,2)

2,1 (0,8-5,3)

370

55 - 64

0,4 (0,0-1,2)

0,4 (0,1-2,7)

163

Lager/geen diploma

3,4 (0,0-9,5)

3,1 (0,5-16,1)

60

Lager secundair

7,5 (3,1-12,0)

6,4 (3,2-12,7)

151

Hoger secundair

3,6 (1,5-5,6)

2,5 (1,3-4,8)

501

Hoger onderwijs

2,5 (1,1-3,9)

1,8 (1,0-3,4)

628

Stedelijk gebied

4,5 (2,5-6,5)

3,5 (2,0-6,1)

502

Halfstedelijk gebied

2,1 (0,1-4,1)

1,5 (0,5-4,1)

209

Landelijk gebied

2,8 (1,3-4,4)

2,1 (1,2-3,7)

657

2008

3,4 (2,3-4,5)

1368

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 373

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking verwond door een ongeval thuis of tijdens de vrije tijd in de
afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR04_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

3,4 (2,3-4,6)

3,3 (2,3-4,5)

1804

Vrouwen

2,3 (1,6-3,1)

2,2 (1,6-2,9)

2133

0 - 14

3,3 (1,6-5,0)

3,2 (1,9-5,3)

591

15 - 24

4,0 (1,3-6,7)

3,9 (2,0-7,4)

438

25 - 34

3,3 (0,9-5,7)

3,2 (1,6-6,6)

397

35 - 44

2,0 (0,7-3,2)

1,9 (1,0-3,5)

535

45 - 54

1,5 (0,3-2,6)

1,4 (0,7-3,1)

516

55 - 64

2,6 (0,9-4,3)

2,5 (1,3-4,8)

478

65 - 74

2,2 (0,4-3,9)

2,2 (0,9-4,8)

308

75 +

4,8 (3,0-6,7)

5,1 (3,4-7,3)

674

Lager/geen diploma

1,6 (0,5-2,8)

1,2 (0,5-2,7)

557

Lager secundair

2,1 (1,1-3,1)

1,8 (1,1-3,1)

661

Hoger secundair

2,7 (1,6-3,8)

2,5 (1,7-3,6)

1294

Hoger onderwijs

3,8 (2,5-5,1)

3,7 (2,6-5,1)

1307

Stedelijk gebied

3,2 (2,1-4,3)

2,9 (2,1-4,1)

1548

Halfstedelijk gebied

3,2 (1,6-4,8)

2,9 (1,7-4,9)

601

Landelijk gebied

2,4 (1,6-3,3)

2,2 (1,5-3,2)

1788

2008

2,9 (2,2-3,5)

3937

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 374

Gezondheidsenquête, België 2008

Verdeling (%) van de slachtoffers volgens de oorzaak van de verwonding door het recentste
ongeval in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest

TR07_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

Val

Botsing

Snijwonde

Ander

N

Mannen

52,7

24,3

10,2

12,8

130

Vrouwen

52,0

27,1

6,1

14,8

121

0 - 14

64,0

14,2

4,6

17,2

34

15 - 24

41,9

32,7

12,4

12,9

47

25 - 34

21,6

50,6

7,9

19,9

30

35 - 44

54,3

11,4

17,6

16,7

36

45 - 54

49,2

35,0

2,7

13,0

23

55 - 64

69,2

10,7

13,9

6,2

21

65 - 74

74,5

25,5

0,0

0,0

12

75 +

90,6

7,1

0,0

2,3

48

Lager/geen diploma

65,0

14,8

0,3

19,8

31

Lager secundair

42,9

26,2

10,4

20,5

50

Hoger secundair

49,4

25,9

9,4

15,3

81

Hoger onderwijs

56,6

26,8

8,4

8,2

81

Stedelijk gebied

48,9

23,5

12,0

15,6

102

Halfstedelijk gebied

42,8

40,1

1,5

15,7

45

Landelijk gebied

61,4

21,4

7,2

10,0

104

2008

52,4

25,4

8,5

13,6

251

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

Traumata – bladzijde 375

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis of in de omgeving waar men
woont in aanraking is gekomen met misdaad, geweld of vandalisme in de afgelopen 12
maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR01_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

12,5 (9,9-15,1)

11,5 (9,2-14,2)

1098

Vrouwen

11,0 (8,8-13,2)

10,0 (8,1-12,2)

1313

15 - 24

15,1 (9,6-20,6)

15,1 (10,4-21,4)

276

25 - 34

22,6 (16,3-28,9)

22,6 (16,9-29,6)

306

35 - 44

12,4 (8,6-16,1)

12,3 (9,1-16,5)

416

45 - 54

9,6 (5,8-13,3)

9,5 (6,4-13,9)

411

55 - 64

7,6 (4,3-11,0)

7,6 (4,9-11,7)

381

65 - 74

3,8 (1,0-6,6)

3,8 (1,8-7,7)

222

75 +

7,1 (3,1-11,0)

7,2 (4,1-12,3)

399

Lager/geen diploma

11,0 (5,7-16,3)

15,0 (9,2-23,4)

311

Lager secundair

16,4 (10,1-22,7)

17,1 (11,7-24,3)

415

Hoger secundair

11,3 (8,5-14,0)

9,3 (7,1-12,3)

788

Hoger onderwijs

10,6 (7,7-13,5)

8,5 (6,2-11,5)

837

Stedelijk gebied

15,0 (12,0-18,0)

13,9 (11,2-17,1)

968

Halfstedelijk gebied

11,0 (6,7-15,3)

9,5 (6,3-14,0)

375

8,4 (5,8-11,1)

7,7 (5,7-10,4)

1068

Landelijk gebied
JAAR

+ 95% BI

2008

11,7 (9,9-13,6)

2411

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 376

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld
(verbaal, lichamelijk of diefstal) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR02_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

13,4 (10,8-16,0)

12,2 (9,9-15,0)

1164

Vrouwen

12,0 (9,8-14,2)

11,1 (9,1-13,4)

1422

15 - 24

17,2 (11,4-23,1)

17,2 (12,1-23,9)

317

25 - 34

19,3 (13,6-24,9)

19,3 (14,3-25,5)

329

35 - 44

13,2 (9,8-16,7)

13,3 (10,1-17,1)

442

45 - 54

14,9 (10,7-19,0)

14,9 (11,2-19,5)

434

55 - 64

8,0 (4,3-11,6)

8,0 (5,0-12,5)

405

65 - 74

6,5 (2,1-10,9)

6,5 (3,3-12,5)

242

75 +

3,4 (0,6-6,2)

3,4 (1,5-7,6)

417

Lager/geen diploma

10,8 (5,9-15,8)

14,5 (9,1-22,2)

337

Lager secundair

10,6 (6,1-15,0)

10,7 (7,1-15,9)

458

Hoger secundair

11,6 (9,0-14,2)

9,9 (7,6-12,7)

857

Hoger onderwijs

15,1 (11,6-18,5)

12,8 (9,8-16,5)

870

Stedelijk gebied

13,3 (10,5-16,1)

12,3 (9,9-15,3)

1030

Halfstedelijk gebied

13,9 (9,3-18,4)

12,2 (8,6-17,0)

404

Landelijk gebied

11,6 (8,8-14,4)

10,6 (8,3-13,6)

1152

2001

20,9 (18,9-22,9)

19,6 (17,6-21,7)

3765

2004

13,1 (11,4-14,8)

11,9 (10,4-13,6)

3607

2008

12,7 (10,9-14,5)

11,8 (10,2-13,7)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 377

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van diefstal,
inbraak of overval in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_1

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

3,8 (2,5-5,2)

3,7 (2,6-5,4)

1164

Vrouwen

4,1 (2,7-5,4)

4,0 (2,9-5,5)

1422

15 - 24

5,5 (1,7-9,2)

5,5 (2,7-10,6)

317

25 - 34

4,5 (2,0-7,0)

4,5 (2,5-7,8)

329

35 - 44

4,8 (2,4-7,2)

4,8 (2,9-7,8)

442

45 - 54

3,9 (1,8-5,9)

3,9 (2,3-6,5)

434

55 - 64

2,7 (0,2-5,2)

2,7 (1,1-6,6)

405

65 - 74

2,6 (0,5-4,6)

2,5 (1,1-5,7)

242

75 +

3,0 (0,3-5,8)

3,0 (1,2-7,3)

417

Lager/geen diploma

2,1 (0,2-4,0)

2,3 (1,0-5,5)

337

Lager secundair

2,9 (1,0-4,9)

3,0 (1,6-5,8)

458

Hoger secundair

5,4 (3,4-7,5)

5,2 (3,6-7,5)

857

Hoger onderwijs

3,7 (2,0-5,5)

3,6 (2,2-5,8)

870

Stedelijk gebied

4,7 (3,1-6,4)

4,7 (3,3-6,7)

1030

Halfstedelijk gebied

3,9 (1,3-6,5)

3,7 (1,9-7,1)

404

Landelijk gebied

3,2 (1,7-4,6)

3,1 (2,0-4,7)

1152

2008

4,0 (2,9-5,0)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 378

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van verbaal of
psychisch geweld in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_2

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

% (Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

10,4 (8,1-12,8)

8,5 (6,6-10,8)

1164

Vrouwen

9,1 (7,1-11,1)

7,5 (5,9-9,5)

1422

15 - 24

14,3 (8,7-19,9)

14,3 (9,5-20,9)

317

25 - 34

16,5 (11,0-22,0)

16,6 (11,8-22,8)

329

35 - 44

8,9 (6,1-11,7)

8,9 (6,5-12,1)

442

45 - 54

12,4 (8,5-16,2)

12,4 (9,0-16,7)

434

55 - 64

5,5 (2,6-8,5)

5,5 (3,3-9,3)

405

65 - 74

3,4 (1,0-5,8)

3,4 (1,7-6,8)

242

75 +

1,1 (0,0-2,4)

1,1 (0,3-3,6)

417

Lager/geen diploma

7,5 (3,1-11,9)

10,0 (5,4-17,8)

337

Lager secundair

7,8 (3,6-12,1)

7,2 (4,2-12,0)

458

Hoger secundair

9,2 (6,8-11,5)

6,8 (5,1-9,1)

857

Hoger onderwijs

11,5 (8,5-14,5)

8,5 (6,3-11,4)

870

Stedelijk gebied

9,5 (7,1-12,0)

7,9 (6,0-10,3)

1030

11,6 (7,4-15,7)

9,1 (6,1-13,3)

404

Landelijk gebied

9,3 (6,7-11,9)

7,7 (5,8-10,2)

1152

2008

9,7 (8,1-11,3)

Halfstedelijk gebied

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 379

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van lichamelijk
geweld in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_3

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,0 (2,5-5,5)

3,2 (2,1-4,9)

1164

Vrouwen

3,2 (1,9-4,4)

2,6 (1,7-3,9)

1422

15 - 24

7,2 (3,1-11,3)

7,2 (4,0-12,5)

317

25 - 34

6,6 (3,0-10,2)

6,6 (3,8-11,3)

329

35 - 44

3,7 (1,8-5,5)

3,6 (2,2-6,1)

442

45 - 54

2,9 (1,1-4,7)

2,9 (1,5-5,4)

434

55 - 64

0,9 (0,0-1,9)

0,9 (0,3-2,6)

405

65 - 74

0,0

0,0

242

75 +

1,1 (0,0-2,4)

1,1 (0,3-3,6)

417

Lager/geen diploma

3,1 (0,7-5,5)

4,2 (1,8-9,4)

337

Lager secundair

3,4 (1,3-5,6)

3,2 (1,6-6,1)

458

Hoger secundair

4,8 (2,8-6,8)

3,4 (2,1-5,7)

857

Hoger onderwijs

2,5 (1,0-3,9)

1,7 (1,0-3,1)

870

Stedelijk gebied

4,5 (2,9-6,2)

3,8 (2,4-5,8)

1030

Halfstedelijk gebied

4,7 (1,9-7,4)

3,5 (1,9-6,4)

404

Landelijk gebied

2,1 (0,9-3,4)

1,7 (1,0-3,0)

1152

2008

3,6 (2,6-4,5)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 380

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld thuis
in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_4

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,5 (2,6-6,3)

4,3 (2,9-6,5)

1164

Vrouwen

5,2 (3,7-6,7)

5,1 (3,8-6,7)

1422

15 - 24

5,9 (1,7-10,0)

5,8 (2,9-11,5)

317

25 - 34

5,6 (2,7-8,6)

5,6 (3,3-9,3)

329

35 - 44

5,3 (2,9-7,7)

5,3 (3,4-8,2)

442

45 - 54

5,4 (2,3-8,4)

5,3 (3,0-9,4)

434

55 - 64

4,3 (1,2-7,5)

4,3 (2,0-8,9)

405

65 - 74

2,8 (0,7-4,9)

2,8 (1,3-5,9)

242

75 +

3,3 (0,5-6,0)

3,2 (1,3-7,4)

417

Lager/geen diploma

6,7 (2,5-10,9)

8,0 (4,2-14,9)

337

Lager secundair

4,5 (1,0-8,0)

4,7 (2,2-9,8)

458

Hoger secundair

5,1 (3,1-7,2)

4,7 (3,1-7,0)

857

Hoger onderwijs

4,3 (2,3-6,3)

3,9 (2,4-6,3)

870

Stedelijk gebied

5,7 (3,6-7,7)

5,5 (3,8-7,9)

1030

Halfstedelijk gebied

4,6 (1,7-7,5)

4,3 (2,3-8,0)

404

Landelijk gebied

4,1 (2,4-5,9)

4,0 (2,6-6,0)

1152

2008

4,9 (3,6-6,1)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 381

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld op het
werk of op school in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_5

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

5,5 (3,8-7,1)

3,2 (2,1-4,7)

1164

Vrouwen

3,7 (2,6-4,8)

2,2 (1,4-3,3)

1422

15 - 24

5,7 (2,7-8,7)

5,6 (3,3-9,4)

317

25 - 34

8,7 (4,4-13,1)

8,7 (5,3-14,0)

329

35 - 44

6,1 (3,7-8,4)

6,0 (4,1-8,8)

442

45 - 54

5,9 (3,5-8,4)

5,8 (3,8-8,7)

434

55 - 64

0,7 (0,0-1,5)

0,7 (0,2-2,2)

405

65 - 74

0,2 (0,0-0,7)

0,2 (0,0-1,6)

242

75 +

0,4 (0,0-1,0)

0,4 (0,1-2,5)

417

Lager/geen diploma

1,5 (0,0-3,3)

1,9 (0,6-5,9)

337

Lager secundair

1,2 (0,0-2,4)

0,9 (0,3-2,4)

458

Hoger secundair

4,2 (2,7-5,8)

2,4 (1,5-3,7)

857

Hoger onderwijs

7,0 (4,8-9,3)

3,9 (2,6-5,9)

870

Stedelijk gebied

4,5 (2,8-6,2)

2,6 (1,7-4,1)

1030

Halfstedelijk gebied

6,3 (3,4-9,3)

3,5 (1,9-6,1)

404

Landelijk gebied

3,9 (2,6-5,3)

2,3 (1,5-3,6)

1152

2008

4,5 (3,5-5,5)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 382

Gezondheidsenquête, België 2008

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het slachtoffer was van geweld elders
in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest
%
(Ruw)

TR03_6

GESLACHT

LEEFTIJDSGROEP

OPLEIDINGSNIVEAU

URBANISATIEGRAAD

JAAR

+ 95% BI

%
(Corr*)

+ 95% BI

N

Mannen

4,1 (2,8-5,3)

3,0 (2,1-4,2)

1164

Vrouwen

4,3 (2,7-5,8)

3,2 (2,3-4,5)

1422

15 - 24

7,9 (3,6-12,2)

7,8 (4,5-13,3)

317

25 - 34

6,5 (3,1-9,9)

6,5 (3,9-10,7)

329

35 - 44

2,6 (1,1-4,2)

2,6 (1,5-4,7)

442

45 - 54

5,3 (3,0-7,6)

5,3 (3,4-8,2)

434

55 - 64

2,7 (0,8-4,5)

2,7 (1,3-5,2)

405

65 - 74

2,2 (0,2-4,1)

2,2 (0,9-5,3)

242

75 +

0,2 (0,0-0,3)

0,2 (0,0-0,5)

417

Lager/geen diploma

2,0 (0,0-4,2)

2,3 (0,8-6,4)

337

Lager secundair

4,7 (1,8-7,6)

3,9 (2,1-7,1)

458

Hoger secundair

4,3 (2,5-6,0)

3,0 (1,9-4,6)

857

Hoger onderwijs

4,4 (2,7-6,1)

3,0 (2,0-4,6)

870

Stedelijk gebied

4,0 (2,6-5,4)

3,0 (2,1-4,3)

1030

Halfstedelijk gebied

4,4 (2,0-6,7)

3,1 (1,7-5,5)

404

Landelijk gebied

4,3 (2,5-6,1)

3,2 (2,1-4,7)

1152

2008

4,2 (3,2-5,2)

2586

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking
van 2001 als referentie)

Traumata – bladzijde 383

Gezondheidsenquête, België 2008

Traumata – bladzijde 384

