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SAMENVATTING 

- 
Hoewel heel wat gedetailleerde informatie over het gebruik van ambulante zorg door artsen en tandartsen in 
België beschikbaar is via het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de 
verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch agentschap (IMA), is het zinvol dat dit onderwerp ook aan 
bod komt in de Belgische gezondheidsenquête omdat dit toelaat het gebruik van gezondheidszorg in kaart te 
brengen in functie van socio-economische en andere determinanten, waarbij ook rekening kan worden 
gehouden met de gezondheidstoestand. 
 
De belangrijkste resultaten zijn: 
 

Huisarts: 

 De grote meerderheid van de bevolking in België (94,1%) heeft een vaste huisarts of huisartspraktijk. In 
het Brussels Gewest is dit percentage kleiner, maar toch in stijgende lijn: in 1997 ging het om 77,6% 
van de Brusselaars, in 2018 om 83,9%.  

 Vrouwen gaan vaker naar de huisarts dan mannen. Hoewel zowel de probabiliteit van een contact als 
het aantal contacten met de huisarts toeneemt met de leeftijd, heeft toch driekwart (76,9%) van de 0-
14-jarigen een jaarlijks contact met de huisarts. 

 Tussen 2008 en 2018 is er een toename van het aantal personen dat de huisarts minstens één keer per 
jaar contacteert (van 77,7% naar 82,9%), maar een afname van het aantal personen dat meerdere 
contacten rapporteert in de afgelopen 4 weken (van 6,7% naar 5,9%), een maat voor het volume van de 
zorg. Deze cijfers moeten nog verder worden afgetoetst met cijfers van de ziekteverzekering. 

 De toegankelijkheid van de huisarts is ook voor de laagst opgeleiden in België zeer goed. Hoewel laag 
opgeleiden iets minder vaak een vaste huisarts hebben, gaat het toch nog steeds om 92,7%. Er is geen 
opleidingsgradiënt voor wat betreft een contact met de huisarts in het afgelopen jaar. Het aantal 
contacten met de huisarts ligt bij laagopleiden zelfs hoger dan bij hoogopgeleiden, ook als we in rekening 
brengen dat laag opgeleiden vaker chronische gezondheidsproblemen hebben. 

 Hoewel niet-Belgen (zowel andere EU-burgers als niet EU-burgers) iets minder vaak een vaste huisarts 
hebben dan Belgen, is zowel de probabiliteit van een contact met de huisarts als het aantal contacten 
in deze bevolkingsgroep van dezelfde grootterode als bij Belgen.  

 
Ambulante contacten met de specialist: 

 Tussen 2008 en 2018 is er zowel toename van het aantal personen dat in het afgelopen jaar een 
specialist contacteerde (van 48,4% naar 54,7%), als van het aantal personen dat meerdere contacten 
rapporteerde in de afgelopen 4 weken (van 3,4% naar 4,2%). In het Brussels Gewest wordt echter geen 
toename van het aantal contacten met specialisten vastgesteld. De cijfers moeten nog verder afgetoetst 
worden met cijfers van de ziekteverzekering. 

 Meer vrouwen dan mannen contacteren een specialist. Dit is zeer uitgesproken in de leeftijdsgroep 25-
34 jaar. We kunnen er van uitgaan dat het grote verschil in deze leeftijdsgroep te maken heeft met 
raadplegingen in het kader van een zwangerschap. 

 Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat men het afgelopen jaar een contact had met 
een  specialist. Dit geldt niet voor het aantal contacten met de specialist, integendeel. Het aantal 
contacten met een specialist lijkt zelfs eerder toe te nemen bij laagopgeleiden. Er lijkt dus wel een 
barrière te zijn voor een eerste contact met een specialist, maar eens een contact is vastgelegd, zijn er 
geen verschillen. 

 Niet-Belgen, (zowel andere EU-burgers als niet EU-burgers)  maken in dezelfde mate gebruik van 
ambulante specialistische zorg als Belgen.  
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Tandarts: 

 In de afgelopen twee decennia is het aantal personen dat een jaarlijks contact heeft met de tandarts 
spectaculair gestegen: van 50,1% in 1997 tot 67,7% in 2018. 

 Een contact met de tandarts in het afgelopen jaar wordt vaker gerapporteerd bij vrouwen dan bij mannen 
en bij jongeren dan bij ouderen. Toch stellen we vast dat, ondanks het feit dat preventieve tandzorg voor 
jongeren tot 18 jaar volledig wordt terugbetaald,14,8% van de kinderen en jongeren tussen 2 en 14 jaar 
nog nooit naar de tandarts is geweest. In het Brussels Gewest is dit meer dan één op vijf (22,3%). 

 Socio-economische ongelijkheden in het gebruik van ambulante zorg komen het sterkst tot uiting in het 
gebruik van tandheelkundige zorg. Hoe hoger het opleidingsniveau hoe groter de kans dat men het 
afgelopen jaar een contact had met een tandarts. Bij de hoogst opgeleiden rapporteert 78,1% een 
contact met de tandarts in het afgelopen jaar, bij de laagst opgeleiden is dit slechts 40,1%. 

 Niet-Belgen rapporteren minder vaak een bezoek aan de tandarts in het afgelopen jaar dan Belgen. 

 
 
Conclusies 
 
De resultaten van de gezondheidsenquête wijzen er op dat er in 2018 een toename was van het aantal personen 
dat gebruikt maakt van ambulante zorg door artsen en tandartsen in vergelijking met 2013, maar dit moet nog 
verder gevalideerd worden via objectieve informatie. Het is een algemeen gegeven dat het gebruik van 
ambulante zorg in het Brussels Gewest een ander patroon vertoont dan in het Vlaams en het Waals Gewest. 
Dit heeft ongetwijfeld te maken met de grootstedelijke context van het Brussels Gewest en een frequenter 
gebruik van de spoeddiensten. Het gebruik van spoeddiensten werd in de Gezondheidsenquête 2018 echter 
niet in kaart gebracht. Socio-economische ongelijkheden in ambulante zorggebruik situeren zich in het gebruik 
van tandheelkundige en specialistische zorg, niet in de contacten met de huisarts. Verder zijn er vrij weinig 
verschillen in het gebruik van ambulante zorg naargelang de nationaliteit of het geboorteland. Toch moet er op 
worden gewezen dat bepaalde kwetsbare groepen ofwel niet in het steekproefkader van de 
gezondheidsenquête zijn opgenomen (b.v. illegale asielzoekers) of minder geneigd zijn aan een 
gezondheidsenquête deel te nemen. Hun zorggebruik wordt  in de gezondheidsenquête dus niet in kaart 
gebracht.  
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AFKORTINGEN  

- 

HIS Health Interview Survey  (Gezondheidsenquête) 

EHIS European Health Interview Survey 

EU Europese Unie 

CAPI Computer Assisted Personal Interview, het betreft een mondeling enquête met pc  

IMA Intermutualistisch Agentschap 

GMD Globaal Medisch Dossier 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
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INLEIDING 
_ 

Informatie over het gebruik van ambulante zorg door artsen en tandartsen is belangrijk voor het 
gezondheidsbeleid. Omdat het in regel gaat om zorg die valt binnen de verplichte ziekteverzekering is reeds 
heel wat gedetailleerde informatie over het gebruik van ambulante zorg door artsen en tandartsen in België 
beschikbaar via het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen 
en het Intermutualistisch agentschap (IMA).  
 
Toch is het zinvol dat dit onderwerp ook aan bod komt in de Belgische gezondheidsenquête. Gegevens van 
gezondheidsenquêtes zijn belangrijk voor de studie van determinanten van het gebruik van zorg,  waarbij 
meestal wordt uitgegaan van het “Behavioral Model of Health services use” van Andersen (1), dat reeds jaren 
een referentie is in het gezondheidszorgonderzoek. Ook gegevens van de Belgische gezondheidenquête 
werden in het verleden gebruikt in dit kader, bijvoorbeeld voor de studie van socio-economische ongelijkheden 
in het gebruik van gezondheidszorg (2). 
 
Een belangrijk nadeel van het gebruik van gegevens over zorggebruik in een gezondheidsenquête is dat 
herinneringseffecten en eventueel de keuze die mensen maken om hun gezondheidsgebruik niet te rapporteren 
de validiteit van de informatie negatief kan beïnvloeden. Ook dit werd in de Belgische gezondheidsenquête 
reeds bestudeerd (3).  
 
Omdat het steekproefkader van de Belgische gezondheidsenquête bestaat uit het Belgisch rijksregister en ook 
de gegevens van de verplichte ziekteverzekering worden geregistreerd via dit nationaal nummer, is het mogelijk 
om gegevens van de gezondheidsenquête te koppelen met administratieve gegevens van de ziekteverzekering 
die gebaseerd zijn op nomenclatuurcodes van prestaties. Uiteraard moet daarvoor de vigerende 
privacywetgeving worden gevolgd en zijn de vereiste machtigingen nodig. Dergelijke koppeling werd door 
Sciensano voor het eerst uitgevoerd met de gegevens van de gezondheidsenquête 2008 (4) en laat toe om het 
objectief gebruik van terugbetaalde zorg, zoals ambulante contacten met artsen en tandartsen, te bestuderen 
in relatie tot gezondheidsbehoeften en andere determinanten van zorggebruik afkomstig van de 
gezondheidsenquête. Ook voor de gegevens van de gezondheidsenquête 2013 werd zo een koppeling 
uitgevoerd en dit is opnieuw gepland voor de gegevens van 2018. 
 
Deze ontwikkelingen doen het belang van informatie over het gebruik van zorg in het algemeen, en ambulante 
zorg door artsen en tandartsen in het bijzonder, in een gezondheidsenquête afnemen. Toch zijn er enkele 
redenen om deze module alsnog te behouden in de Belgische gezondheidsenquête. In de eerste plaats is de 
koppelingsprocedure een vrij omslachtige procedure die heel wat tijd in beslag neemt. Gegevens van de 
gezondheidsenquête zijn in regel veel vlugger beschikbaar voor onderzoek.  
 
Soms geeft een gezondheidsenquête ook informatie die meer volledig is. Zo is in de ziekteverzekering geen 
informatie beschikbaar over het aantal contacten met huisartsen voor patiënten met een arts of praktijk die 
werkt volgens het forfaitair systeem. In dat geval worden huisartsen niet betaald per prestatie, maar krijgt de 
arts of praktijk een maandelijkse vergoeding per ingeschreven patiënt. In de gezondheidsenquête is deze 
informatie wel aanwezig.  
 
Verder is het belangrijk om te melden dat de vragen over het gebruik van ambulante zorg van artsen en 
tandartsen deel uitmaken van de Europese Gezondheidsenquête (EHIS). Een Europese regelgeving zorgt 
ervoor dat alle EU-lidstaten informatie hieromtrent moeten rapporteren aan Eurostat, het bureau voor de 
statistiek van de EU, zodat vergelijkbare informatie beschikbaar is voor alle EU-lidstaten. 
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Dit hoofdstuk handelt over contacten met de huisarts, ambulante contacten met de specialist en contacten met 
de tandarts die de persoon raadpleegt voor een probleem dat betrekking heeft op zichzelf. Voor wat betreft de 
contacten bij de huisarts gaat het zowel om raadplegingen op het kabinet van de huisarts als huisbezoeken. 
Ook telefonische consultaties bij de huisarts en de specialist worden meegerekend.  
 
De contacten met de specialist betrefffen enkel de “ambulante contacten”. In de vragenlijst van de 
gezondheidsenquête wordt uitdrukkelijk vermeld welke raadplegingen en contacten met specialtisten niet 
mogen worden meegeteld. Het gaat om:  
 raadplegingen bij een arts specialist tijdens een ziekenhuisopname of daghospitalisatie 
 raadplegingen op een spoedgevallendienst 
 raadplegingen bij een kinderarts tijdens een consultatie van Kind en Gezin of ONE  

 
Wat wel meetelt zijn poliklinische raadplegingen en telefonische raadplegingen met een specialist. 
 
De contacten met de tandarts betreffen ook contacten met een orthodontist. Omdat een tandartsbezoek niet 
relevant is voor zuigelingen en zeer jonge kinderen is de doelgroep voor de bevraging van deze contacten 
beperkt tot de leeftijdsgroep van 2 jaar en ouder. 
 
In de de  gezondheidsenquête 2018 werden geen vragen gesteld over de de reden voor het contact, de 
uitgevoerde behandeling of andere informatie. De vraagstelling is beperkt tot vragen over het aantal contacten. 
Enkel in het onderdeel van de huisarts wordt een bijkomende vraag gesteld, meer bepaald of de respondent 
een vaste huisarts heeft. 
 
Zowel bij de huisarts als de specialist wordt gepeild naar het aantal contacten in de afgelopen 4 weken. Tot 
2013 was de referentieperiode voor het stellen van deze vraag 2 maanden. De verandering van 
referentieperiode had te maken met een harmonisatie op het niveau van EHIS.  Om te kijken wat de impact zou 
zijn van deze verandering werd in 2008 zowel informatie verzameld over het aantal contacten in de afgelopen 
4 weken als in de afgelopen 2 maanden. Daardoor is het mogelijk om de indicatoren van de 
gezondheidsenquête 2018 die betrekking hebben op het aantal contacten in de afgelopen 4 weken te 
vergelijken met 2008, maar dus niet met de andere enquêtejaren. 
 
In dit rapport wordt net zoals in de andere rapporten gekeken naar verschillen in ambulante zorggebruik in 
functie van leeftijd en geslacht, opleidingsniveau en gewest. Het gebruik van ambulante zorg is uiteraard ook 
sterk bepaald door de aanwezigheid van chronische ziekten. Om verschillen volgens opleidingsniveau en 
gewest goed in te schatten, werden ook analyses verricht waarvoor gecorrigeerd werd voor chronische 
morbiditeit. Daarvoor werd uitgegaan van informatie verzameld in het rapport “Chronische ziekten en 
aandoeningen” van de gezondheidsenquête (5)  over zes belangrijke chronische aandoeningen: artritis/artrose, 
kanker, diabetes, hoge bloeddruk, hartziekten en obstructieve longziekten. De variabele die gebruikt werd in de 
analyses om te corrigeren voor chronische morbiditeit omvat drie categorieën: geen van deze aandoeningen, 
slechts één van deze aandoeningen en minstens twee van deze aandoeningen. Omdat zorggebruik en toegang 
tot zorg ook kan variëren tussen bevolkingsgroepen op basis van nationaliteit en geboorteland werd ook dit in 
kaart gebracht.  
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VRAGEN 
_ 

In de gezondheidsenquête 2018 komen de vragen over ambulante zorg door artsen en tandartsen aan bod in 
de mondelinge vragenlijst (CAPI: Computer Assisted Personal Interview). Voor kinderen en jongeren onder de 
15 jaar diende een proxy te antwoorden. Alle vragen, behalve de eerste vraag over een vaste huisarts, zijn 
EHIS-vragen. 
 
Vragen over contacten met de huisarts 

 
GP.01.  Hebt u een vaste huisarts of een vaste huisartsengroepspraktijk?  Het kan ook gaan om een 

wijkgezondheidscentrum? (Ja / Neen) 
 
GP.02.  Wanneer hebt u voor het laatst een huisarts geraadpleegd? (Minder dan 12 maanden geleden 

/ 12 maanden geleden of langer / Nog nooit een huisarts geraadpleegd) 
 
GP.03.  Hoeveel keer hebt u de afgelopen 4 weken een huisarts geraadpleegd? 
 

Vragen over contacten met de specialist 

 
SP.01.  Wanneer hebt u voor het laatst een specialist geraadpleegd? (Minder dan 12 maanden geleden 

/ 12 maanden geleden of langer / Nog nooit een specialist geraadpleegd) 
 
SP.02.  Hoeveel keer hebt u de afgelopen 4 weken een specialist geraadpleegd? 
 

Vragen over contacten met de tandarts 

 
DC.01.  Wanneer hebt u voor het laatst een tandarts of orthodist geraadpleegd? (Minder dan 6 maanden 

geleden / 6 maanden geleden of langer, maar minder dan 12 maanden geleden /  12 maanden 
geleden of langer / Nog nooit een tandarts geraadpleegd) 
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INDICATOREN  

_ 

Deze module bevat gelijkaardige indicatoren voor de 3 soorten zorgverleners. Alle indicatoren zijn beschikbaar 
voor de 6 enquêtejaren (1997 tot 2018), behalve deze aangeduid met een asterisk. Deze laatsten zijn enkel 
beschikbaar voor 2008 en 2018. 
 
Indicatoren over contacten met de huisarts  
 
GP01_1 Percentage van de bevolking dat een vaste huisarts heeft 
 
GP02_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een huisarts contacteerde 
 
GP02_2 Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde 
 
GP03_1* Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 4 weken 
 
GP03_2* Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de huisarts had 
 

Indicatoren over (ambulante) contacten met de huisarts  
 
SP01_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een arts specialist contacteerde 
 
SP01_2 Percentage van de bevolking dat nog nooit een arts specialist contacteerde 
 
SP02_1* Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de arts specialist in de afgelopen 4 

weken 
 
SP02_1* Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de arts specialist 

had 
 

Indicatoren over contacten met de tandarts  
 
DC01_1 Verdeling (%) van de bevolking van 2 jaar en ouder volgens het tijdstip van het laatste contact met de 

tandarts 
 
DC01_2 Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden een tandarts 

contacteerde 
 
DC01_3 Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat nog nooit een tandarts contacteerde 
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RESULTATEN 
_ 

1. Vaste huisarts 
1.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

94,1% van de bevolking geeft aan een vaste huisarsts of huisartsenpraktijk te hebben.  

Regionale verschillen 

In het Vlaams Gewest bedraagt het percentage van de bevolking met een vaste huisarts 96,2%, in het Brussels 
Gewest 83,9% en in het Waals Gewest 93,9%. De verschillen tussen de gewesten zijn significant na correctie 
voor leeftijd en geslacht. 

1.2. EVOLUTIE 

Het percentage van de bevolking met een vaste huisarts is de afgelopen 2 decennia vrij stabiel gebleven met 
percentages variërend tussen 93,0% en 95,1%. 

Regionale verschillen 

In het Vlaams en het Waals Gewest zijn er voor deze indicator slechts kleine verschillen tussen de verschillende 
enquêtejaren (met waarden die zich in het Vlaams Gewest situeren tussen 95,4% en 97,1% en in het Waals 
Gewest tussen 93,7% en 96,2%), zonder dat daarin een patroon kan worden vastgesteld. In het Brussels 
Gewest observeren we tussen 1997 en 2001 een significante toename van 77,6% naar 82,1%, maar vanaf 
2001 blijft dit percentage vrij stabiel (tussen 81,2% en 83,9%). De zelfde trend wordt gezien na correctie voor 
leeftijd en geslacht.  

1.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage personen met een vaste huisarts bedraagt overal meer dan 90%, behalve bij jongens van 0-14 
jaar en mannen van 25-34 jaar (Figuur 1). Vrouwen hebben iets vaker (94,9%) dan mannen (93,3%) een vaste 
huisarts. Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd. 

Regionale verschillen 

In de drie gewesten hebben vrouwen vaker een vaste huisarts dan mannen, maar enkel in het Brussels en het 
Waals Gewest is het verschil volgens geslacht significant, ook na correctie voor leeftijd. In het Vlaams en het 
Waals Gewest zijn de verschillen volgens leeftijd dezelfde als wat we vinden op nationaal niveau, maar in het 
Brussels Gewest zien we een iets anders patroon: tot 35 jaar is het percentage van de bevolking met een vaste 
huisarts relatief laag (behalve in de leeftijdsgroep 15-24 jaar).  Daarna neemt dit percentage toe met de leeftijd 
tot 93,7% bij de 75-plussers. In Brussel heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren van 0-14 jaar en 1 op de 5 
jongvolwassenen van 25-34 jaar geen vaste huisarts. 
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Figuur 1 | Percentage van de bevolking met een vaste huisarts, volgens geslacht, leeftijd en gewest, 
Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

1.4.  SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

De twee laagste opleidingsniveaus (geen diploma/enkel diploma lager onderwijs en een diploma lager 
secundair onderwijs) hebben significant minder vaak een vaste huisarts dan diegenen met een diploma hoger 
secundair onderwijs of hoger onderwijs en dit is ook het geval na correctie voor leeftijd, geslacht en chronische 
morbiditeit. In absolute percentages zijn de verschillen echter beperkt. Ook in de laagste opleidingscategorie 
heeft 92,7% een vaste huisarts.  

Regionale verschillen 

De verschillen volgens opleidingsniveau in België, worden ook vastgesteld in het Vlaams Gewest, maar zijn 
niet significant. In het Brussels Gewest is het percentage van de bevolking met een vaste huisarts na correctie 
voor leeftijd, geslacht en chronische morbiditeit significant lager in de laagste opleidingscategorie dan in de drie 
andere opleidingscategorieën. In het Waals Gewest is er een significant verschil tussen diegenen met een 
diploma lager secundair en de drie andere opleidingscategorieën. 

1.5. VERSCHILLEN VOLGENS NATIONALITEIT EN GEBOORTELAND 

Personen met een niet-Belgische nationaliteit hebben na correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
chronische morbiteit minder vaak een vaste huisarts dan Belgen. Dit geldt zowel voor EU-burgers als voor 
personen van buiten de EU. Als we kijken naar het geboorteland, dan blijkt dat personen die in België zijn 
geboren vaker een vaste huisarts hebben dan personen die in een ander EU-land of een niet EU-land zijn 
geboren. 



15 
 

Regionale verschillen 

In het Vlaams Gewest wordt voor deze indicator na correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
chronische morbiditeit enkel een significant verschil vastgesteld tussen personen in België geboren en 
personen in een niet EU-land geboren. In het Waals Gewest vinden we enkel een significant verschil tussen 
personen met de Belgische nationaliteit en personen van buiten de EU. De resultaten voor Brussel zijn dezelfde 
als voor België, maar er is voor deze indicator geen signficant verschil tussen Brusselaars met de Belgische 
nationaliteit en Brusselaars uit een ander EU-land. 

2. Contacten met de huisarts 

2.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België rapporteert 82,9% van de bevolking een contact met de huisarts in het afgelopen jaar; 32,0% had 
minstens één contact in de afgelopen 4 weken waarvan 5,9% meerdere contacten; 1,3% had nog nooit een 
contact met een huisarts.  

Regionale verschillen 

In het Vlaams Gewest bedraagt het percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het 
afgelopen jaar 85,8%, in het Brussels Gewest 75,2% en in het Waals Gewest 80,6%. De verschillen tussen de 
gewesten zijn significant na correctie voor leeftijd, geslacht en chronische morbiditeit.  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts heeft gecontacteerd is na correctie voor leeftijd, 
geslacht en chronische morbiditeit significant hoger in het Brussels Gewest (5,0%) dan in het Vlaams en het 
Waals Gewest (respectievelijk 0,5% en 1,3%). Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is na correctie voor 
deze factoren niet significant. 
 
Het percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met de huisarts is na 
correctie voor leeftijd en geslacht significant lager in het Brussels Gewest (4,1%) dan in het Vlaams (6,0%) en 
het Waals Gewest (6,1%).   

2.2. EVOLUTIE 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het afgelopen jaar daalde tussen 2001 
en 2013 geleidelijk van 80,4% naar 77,0%, maar nam in 2018 terug toe tot 82,9% (Figuur 2). De toename 
tussen 2013 en 2018 is significant na correctie voor leeftijd en geslacht..  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een contact had met een huisarts vertoont tussen 1997 en 2018 
geen regelmatig patroon. Opgemerkt moet worden dat de vraagstelling hieromtrent tussen 2004 en 2008 
wjizigde (om conform te zijn met de EHIS-richtlijnen), dus voor trends is het best om enkel de periode 2008-
2018 te bekijken. Tussen 2008 en 2013 was er voor deze indicator een lichte, maar geen significante toename. 
In 2018 (1,3%) is dit percentage echter significant gedaald tegenover 2013 (2,1%). 
 
Het percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met de huisarts kan 
enkel vergeleken worden tussen 2008 (6,7%) en 2018 (5,9%) (Figuur 3). De daling is significant na correctie 
voor leeftijd en geslacht. 
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Figuur 2 | Percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het afgelopen jaar, 
volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 
 
Figuur 3 | Percentage van de bevolking dat meerdere contacten had met de huisarts in de afgelopen 

4 weken, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

Regionale verschillen 

De toename tussen 2013 en 2018 van het percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in 
het afgelopen jaar wordt geobserveerd in de drie gewesten (Figuur 2). 
 
De daling tussen 2013 en 2018 van het percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde 
is niet significant in Vlaanderen, maar wel in Brussel en Wallonië. 
 
De daling tussen 2008 en 2018 van het percentage van de bevolking dat meerdere contacten met de huisarts 
had in de afgelopen 4 weken is enkel significant in Brussel (Figuur 3). 
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2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het afgelopen jaar is significant hoger 
bij vrouwen (86,1%) dan bij mannen (79,7%) en neemt geleidelijk toe van 75,0% in de leeftijdsgroep 15-24 jaar 
tot 96,5% bij de 75-plussers (Figuur 4). 
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit naar een huisarts ging, bedraagt 4,3% bij kinderen en jongeren 
tot 14 jaar, en daalt daarna tot 1,5% bij de 15-24-jarigen, 1,0% bij de 25-34-jarigen en minder dan 1% bij de 
oudere leeftijdsgroepen (Figuur 5). Dit percentage is iets hoger bij mannen (1,4%) dan bij vrouwen (1,1%), maar 
het verschil is na correctie voor leeftijd niet significant. 
 
Het percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met de huisarts is na 
correctie voor leeftijd significant hoger bij vrouwen (7,2%) dan bij mannen (4,5%) en neemt geleidelijk toe met 
de leeftijd van 1,9% bij de 0-14-jarigen tot 13,0% bij de 75-plussers (Figuur 6). 
 

Figuur 4 | Percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het afgelopen jaar, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Regionale verschillen 

De verschillen voor de drie indicatoren (percentage van de bevolking dat een contact had met de huisarts in het 
afgelopen jaar, percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde en het percentage van de 
bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere keren de huisarts contacteerde) volgens leeftijd en geslacht 
die worden geobserveerd op nationaal niveau zijn grotendeels dezelfde in de drie gewesten (Figuur 4 – 6). 
 

Figuur 5 | Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde, volgens geslacht, 
leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Figuur 6 | Percentage van de bevolking dat meerdere keren een huisarts contacteerde in de afgelopen 
4 weken, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er zijn geen opleidingsverschillen voor wat betreft het percentage personen dat een contact had met de huisarts 
in het afgelopen jaar of nog nooit een contact had met een huisarts, maar er is wel een significante socio-
economische gradient voor wat betreft het percentage personen dat meerdere contacten met de huisarts had 
in de afgelopen 4 weken. Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, daalt dit percentage van 11,8% bij de laagst 
opgeleiden tot 3,8% bij de hoogst opgeleiden. Deze gradiënt blijft bestaan na correctie voor leeftijd en geslacht. 
De gradiënt blijft ook aanwezig als we bijkomend corrigeren voor chronische morbiditeit. 

Regionale verschillen 

De verschillen volgens opleidingsniveau voor deze indicatoren in België, worden ook vastgesteld in het Vlaams 
en het Waals Gewest.  
 
In het Brussels Gewest volgen de verschillen een ander patroon. Zo blijkt het percentage personen dat een 
contact had met de huisarts in het afgelopen jaar er na correctie voor leeftijden geslacht significant hoger te zijn 
bij personen met een diploma lager secundair (85,0%) dan in de andere opleidingscategorieën (76,5% tot 
78,5%). Personen met een diploma lager secundair rapporteren er ook minder vaak (1,2%) dat ze nog nooit 
naar de huisarts zijn geweest dan personen in de andere opleidingscategorieën (tussen 2,7% en 3,8%). Tot 
slot blijken personen in deze opleidingscategorie (lager secundair) ook significant vaker (6,5%) meerdere 
contacten in de afgelopen 4 weken te rapporteren dan personen in de andere opleidingscategorieën (tussen 
2,9% en 4,8%).  
 
Deze verschillen die we in Brussel observeren tussen de personen met een diploma lager secundair en de 
andere opleidingscategorieën verdwijnen als we niet enkel voor leeftijd en geslacht corrigeren maar ook voor 
chronische morbiditeit.  



20 
 

2.5. VERSCHILLEN VOLGENS NATIONALITEIT EN GEBOORTELAND 

Op  het niveau van België blijken personen met een niet-Belgische nationaliteit en personen niet in België 
geboren in dezelfde mate een contact met de huisarts te rapporteren in het afgelopen jaar en meerdere 
contacten te rapporteren in de afgelopen 4 weken als personen met een Belgische nationaliteit en personen in 
België geboren, maar personen met een niet-Belgische nationaliteit en personen niet in België geboren geven 
vaker aan nog nooit naar een huisarts te zijn geweest. Dit geldt zowel voor EU-burgers als voor niet EU-burgers. 
Alle analyses werden uitgevoerd na correctie voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en chronische morbiditeit. 

Regionale verschillen 

Op regionaal niveau zijn er enkele afwijkingen van het patroon dat voor België wordt gevonden. In het Brussels 
Gewest rapporteren peronen met een niet-Belgische nationaliteit van buiten de EU significant minder vaak een 
contact met de huisarts in het afgelopen jaar en meerdere contacten met de huisarts in de afgelopen 4 weken 
dan de Belgen. Ook in het Waals Gewest rapporteren personen met een niet-Belgische nationaliteit van buiten 
de EU significant minder vaak een contact met de huisarts in het afgelopen jaar.  

3. Ambulante contacten met een specialist 

3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België rapporteert 54,7% van de bevolking een ambulant contact met een specialist in het afgelopen jaar. 
18,8%% had minstens één contact in de afgelopen 4 weken, waarvan 4,2% meerdere contacten. 9,9% had nog 
nooit een contact met een specialist.  

Regionale verschillen 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar is na correctie 
voor leeftijd, geslacht en chronische morbiditeit significant lager in het Vlaams Gewest (52,9%) dan in het 
Brussels (58,0%) en het Waals Gewest (56,6%). Na correctie voor deze factoren is dit percentage in het 
Brussels Gewest ook significant hoger dan in het Waals Gewest.  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een specialist heeft gecontacteerd is na correctie voor leeftijd, 
geslacht en chronische morbiditeit significant hoger in het Vlaams Gewest (10,6%) dan in het Brussels en het 
Waals Gewest (respectievelijk 9,2% en 8,9%). Het verschil tussen Brussel en Wallonië is na correctie voor deze 
factoren niet significant. 
 
Er zijn na correctie voor leeftijd, geslacht en chronische morbiditeit geen verschillen in het percentage van de 
bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met een specialist. 

3.2. EVOLUTIE 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar daalde tussen 
2001 en 2013 geleidelijk van 50,4% naar 46,7%, maar nam in 2018 terug toe tot 54,7% (Figuur 7). De toename 
tussen 2013 en 2018 is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een contact had met een specialist vertoont tussen 1997 en 
2018 geen regelmatig patroon (Figuur 8). Opgemerkt moet worden dat de vraagstelling hieromtrent in 2008 
wjizigde (om conform te zijn met de EHIS-richtlijnen), dus voor trends is het best om enkel de periode 2008-
2018 te bekijken. Tussen 2008 en 2013 was er voor deze indicator een significante toename van 7,5% naar 
9,8%. In 2018 bleef deze indicator stabiel (9,9%). 
 
Het percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met een specialist kan 
enkel vergeleken worden tussen 2008 (3,4%) en 2018 (4,2%). De toename is significant na correctie voor leeftijd 
en geslacht (Figuur 9). 
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Figuur 7 | Percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar, 
volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 
 

Figuur 8 | Percentage van de bevolking dat nog nooit een contact had met een specialist in het 
afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Figuur 9 | Percentage van de bevolking dat meerdere contacten had met een specialist in de afgelopen 
4 weken, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

Regionale verschillen 

De significante toename van het percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het 
afgelopen jaar tussen 2013 en 2018 wordt geobserveerd in de drie gewesten (Figuur 7). 
 
Het percentage personen dat nog nooit een contact had met een specialist bleef tussen 2013 en 2018 stabiel 
in alle gewesten. De stijging in het Brussels Gewest van 8,0% in 2013 naar 9,2% in 2018 is niet significant. 
 
De toename tussen 2008 en 2018 van het percentage van de bevolking dat meerdere contacten had met een 
specialist in de afgelopen 4 weken is niet significant in Vlaanderen, maar wel in Wallonië. In Brussel is dit 
percentage tusssen 2008 en 2018 zelfs gedaald, maar niet significant. 

3.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar is significant 
hoger bij vrouwen (61,5%) dan bij mannen (47,6%). De evolutie van dit percentage volgens de leeftijdsgroep 
vertoont een verschillend patroon bij mannen en vrouwen. Bij mannen zien we een J-vormig patroon, waarbij 
het laagste percentage zich bevindt in de leeftijdsgroep 25-34 jaar (rond de 30%) waarna dit percentage stijgt 
tot bijna 80% bij de 75-plussers. Bij vrouwen stijgt dit percentage tot bijna 70% in de leeftijdsgroep 25-34 jaar 
en dit blijft in de oudere leeftijdsgroepen vrij stabiel. We kunnen er van uitgaan dat het grote verschil tussen 
mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar het gevolg is van contacten van vrouwen met de 
gynaecoloog in het kader van een zwangerschap. 
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Figuur 10 | Percentage van de bevolking dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit naar een specialist ging, is significant hoger bij mannen (12,2%) 
dan bij vrouwen (7,6%), ook na correctie voor leeftijd. Dit percentage daalt sterk met de leeftijd van 21,8% bij 
de 0-14-jarigen tot 2,7% bij de 65-74-jarigen en 4,1% bij de 75-plussers (verschil tussen 65-74-jarigen en 75-
plussers is niet significant). 
 
Het percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten had met een specialist is na 
correctie voor leeftijd significant hoger bij vrouwen (4,8%) dan bij mannen (3,7%) en neemt geleidelijk toe met 
de leeftijd van 2,7% in de leeftijdsgroep 0-24 jaar tot 5,7% bij de 65-74-jarigen en 4,3% bij de 75-plussers. 
Wanneer we de leeftijdsevolutie per geslacht bekijken, zien we dat het patroon niet hetzelfde is voor mannen 
en vrouwen. Bij mannen is dit percentage vrij stabiel. Het percentage vrouwen dat in de afgelopen 4 weken 
meerdere contacten had met een specialist is vooral hoog tussen 45 en 74 jaar met een piek in de leeftijdsgroep 
45-54 jaar. 

Regionale verschillen 

De verschillen voor de eerste twee indicatoren (percentage van de bevolking dat een contact had met een 
specialist in het afgelopen jaar en het percentage van de bevolking dat nog nooit een specialist contacteerde) 
volgens leeftijd en geslacht die worden geobserveerd op nationaal niveau zijn grotendeels dezelfde in de drie 
gewesten (Figuur 10 – 12). Het verschil in het percentage personen dat in de afgelopen 4 weken meerdere 
keren een specialist contacteerde tussen mannen en vrouwen is enkel significant in het Brussels Gewest. De 
verschillen in functie van de leeftijd die op nationaal niveau worden vastgesteld zijn ook te vinden in het Vlaams 
Gewest. In het Brussels en het Waals Gewest is het patroon enigszins verschillend (Figuur 12). 
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Figuur 11 | Percentage van de bevolking dat nog nooit een specialist contacteerde, volgens geslacht, 
leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

3.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage personen dat een contact had met een specialist in het afgelopen jaar neemt toe met het 
opleidingsniveau van 53,4% bij de laagst opgeleiden tot 57,1% bij de de hoogst opgeleiden. De gradiënt wordt 
heel duidelijk als we corrigeren voor leeftijd, geslacht en chronisch morbiditeit. 
 
Naarmate het opleidingsniveau stijgt, daalt het percentage personen dat nog nooit een contact had met een 
specialist van 11,1% bij de laagst opgeleiden tot 8,3% bij de hoogst opgeleiden. Ook deze gradiënt is significant 
na corectie voor leeftijd, geslacht en chronische morbiditeit.  
 
Hoewel er ook een lichte gradiënt is voor wat betreft het percentage personen dat in de afgelopen 4 weken 
meerdere contacten had met een specialist, zijn de verschillen tussen de opleidingscategorieën voor deze 
indicator niet signicant. 

Regionale verschillen 

De verschillen volgens opleidingsniveau die in België worden vastgesteld, worden ook geobserveerd in de drie 
gewesten. In het Waals Gewest zijn de socio-economische verschillen voor wat betreft de indicator “meerdere 
contacten met een specialist in de afgelopen 4 weken” echter iets minder uitgesproken. 
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Figuur 12 | Percentage van de bevolking dat meerdere keren een specialist contacteerde in de 
afgelopen 4 weken, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

3.5. VERSCHILLEN VOLGENS NATIONALITEIT EN GEBOORTELAND 

Op het niveau van België blijken personen met een niet-Belgische nationaliteit in dezelfde mate een contact 
met een specialist te rapporteren in het afgelopen jaar en meerdere contacten te rapporteren in de afgelopen 4 
weken dan personen met de Belgische nationaliteit, maar personen met een niet-EU nationaliteit geven vaker 
dan Belgen aan nog nooit naar een specialist te zijn geweest. Dezelfde verschillen worden vastgesteld voor wat 
het geboorteland betreft. 

Regionale verschillen 

In regel zijn de resultaten van deze indicatoren volgens opleidingsniveau in de 3 gewesten dezelfde als voor 
wat wordt geobserveerd in België, maar toch zijn er enkele verschillen. In het Vlaams Gewest vinden we ook 
een groter aantal personen dat nog nooit naar een specialist is geweest bij niet-Belgen uit de  EU. In het 
Brussels Gewest vinden we geen verschillen tussen Belgen en niet-Belgen in het percentage personen dat nog 
nooit een specialist heeft gecontacteerd. In het Waals Gewest is het percentage personen dat een contact met 
een specialist had in het afgelopen jaar en het percentage personen dat meerdere contacten had met een 
specialist in de afgelopen 4 weken significant lager bij diegenen met een niet-EUnationaliteit dan bij Belgen. 
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4. Contacten met een tandarts 

4.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België rapporteert 67,7% van de bevolking van 2 jaar en ouder een contact met een tandarts in het afgelopen 
jaar, waarvan 39,9% in de afgelopen 6 maanden. Bij  28,3% is dit langer dan 12 maanden geleden en 4,0% 
heeft nog nooit een tandarts gecontacteerd. In de verdere bespreking zullen we focussen op het percentage 
van de bevolking dat een tandarts heeft gecontacteerd in de afgelopen 12 maanden en het percentage dat nog 
nooit een tandarts heeft gecontacteerd. Het betreft steeds de bevolking van 2 jaar en ouder. 

Regionale verschillen 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een tandarts bedraagt 71,7% in het Vlaams , 63,4% 
in het Brussels en 62,3% in het Waals Gewest. Na correctie voor leeftijd en geslacht is het verschil tussen het 
Vlaams Gewest en de twee andere gewesten significant. 
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een tandarts heeft gecontacteerd is het hoogst in het Brussels 
Gewest (7,7%), gevolgd door het Waals (4,1%) en het Vlaams Gewest (3,3%).  Na correctie voor leeftijd en 
geslacht is het verschil tussen het Brussels Gewest en de twee andere gewesten significant. 

4.2. EVOLUTIE 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een tandarts is de afgelopen twee decennia  sterk 
gestegen (Figuur 13). In de periode 1997 en 2004 ging het om ongeveer de helft van de bevolking. In 2018 is 
dit toegenomen tot twee derde (67,7%).  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een tandarts heeft gecontacteerd daalde geleidelijk tussen 2001 
(5,9%) en 2013 (3,9%) maar is in 2018 gestagneerd (4,0%) (Figuur 14). 
 

Figuur 13 | Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat een contact had met een tandarts in 
het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Figuur 14 | Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat nog nooit een contact had met een 
tandarts in het afgelopen jaar, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

 

Regionale verschillen 

De toename tussen 1997 en 2018 van het percentage van de bevolking dat een contact had met een tandarts 
in het afgelopen jaar wordt geobserveerd in de drie gewesten (Figuur 13). 
 
Voor de drie gewesten is er na correctie voor leeftijd en geslacht geen significant verschil in het percentage van 
de bevolking dat nog nooit naar een tandarts is geweest tussen 2013 en 2018. 

4.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking dat een contact had met een tandarts in het afgelopen jaar is significant hoger 
bij vrouwen (69,6%) dan bij mannen (65,7%).  Dit percentage is het hoogst in de leeftijdsgroep 2-14 jaar (75,4%), 
situeert zich tussen 67,0% en 73,3% in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 64 jaar en daalt dan tot 64,0% bij de 
65-74-jarigen en 43,0% bij de 75-plussers.  
 
Het percentage van de bevolking dat nog nooit een contact had met een tandarts verschilt niet volgens het 
geslacht. Dit percentage is het hoogst in de leeftijdsgroep 2-14 jaar (14,8%) gevolgd door de 75-plussers (4,3%). 
In de andere leeftijdsgroepen bedraagt dit percentage 2,0% of lager. 

Regionale verschillen 

De verschillen van het percentage van de bevolking dat een contact had met een tandarts in het afgelopen jaar 
en het percentage van de bevolking dat nog nooit een tandarts contacteerde volgens leeftijd en geslacht die 
worden geobserveerd op nationaal niveau zijn grotendeels dezelfde in de drie gewesten (Figuur 15 – 16).  In 
het Brussels Gewest is de situatie het slechtst. Zo heeft 1 op de 5 (22,3%) 2-14-jarigen er nog nooit een tandarts 
gecontacteerd. 
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Figuur 15 | Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat een contact had met een tandarts in 
het afgelopen jaar, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

4.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage personen dat een contact had met een tandarts in het afgelopen jaar neemt toe met het 
opleidingsniveau van 40,1% bij de laagst opgeleiden tot 78,1% bij de de hoogst opgeleiden. Dit is een zeer 
significante toename, ook na correctie voo leeftijd en geslacht. 
 
Het percentage personen dat nog nooit een tandarts contacteerde neemt significant af met het 
opleidingsniveau: van 19,7%  bij de laagst opgeleiden tot 4,9% bij de hoogst opgeleiden.  

Regionale verschillen 

De verschillen volgens opleidingsniveau voor deze indicatoren die in België worden vastgesteld, worden ook 
geobserveerd in de drie gewesten.  
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Figuur 16 | Percentage van de bevolking van 2 jaar en ouder dat nog nooit een tandarts contacteerde, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

4.5. VERSCHILLEN VOLGENS NATIONALITEIT EN GEBOORTELAND 

 
Personen die niet de Belgische nationaliteit hebben (zowel EU-burgers als niet-EU-burgers) geven in 
vergelijking met Belgen minder vaak aan dat ze een tandarts contacteerden in het afgelopen jaar en geven ook 
vaker aan dat ze nog nooit naar een tandarts gingen. Hetzelfde geldt als we uitgaan van het geboorteland. De 
verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. 
 

Regionale verschillen 

In het Vlaam Gewest zijn de verschillen in functie van de nationaliteit en het geboorteland iets minder 
uitgesproken. Hier worden voor deze indicatoren geen verschillen vastgesteld tussen Belgen en EU-burgers. 
Wel blijkt dat personen met een niet-EU nationaliteit en geboren buiten de EU significant minder vaak een 
contact met een tandarts hadden in het afgelopen jaar dan Belgen en dat personen die niet in de EU geboren 
zijn vaker aangeven nog nooit een tandarts te hebben gecontacteeerd. 

Ook in het Brussels Gewest zijn er geen verschillen tussen Belgen en EU-burgers en situeren de ongelijkheden 
zich enkel tussen de Belgen en zij die een niet-EU nationaliteit hebben en buiten de EU geboren zijn. 

In het Waals Gewest zijn er ook verschillen tussen de Belgen en de burgers geboren in een ander EU-land. 
Deze laatsten hebben minder vaak een tandarts gecontacteerd in de afgelopen 12 maanden en geven vaker 
aan dat ze nog nooit een tandarts hebben gecontacteerd.  
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BESPREKING EN CONCLUSIE 
_ 

Vaste huisarts 
 
In de gezondheidsenquête wordt al sinds de eerste enquête nagevraagd of de respondenten een vaste huisarts 
of huisartspraktijk hebben. In België is dit geen vanzelfsprekendheid omdat er vrije keuze is van artsen, inclusief 
huisartsen, en patiënten dus terecht kunnen bij om het even welke huisarts. In het kader van de continuïteit van 
de zorg wenst de overheid via het globaal medisch dossier (GMD) weliswaar te stimuleren dat patiënten zich 
bij een huisarts inschrijven, maar dit is geen verplichting. Uit cijfers van de IMA-atlas (6) blijkt dat in 2017 op het 
niveau van heel België 72% van de bevolking een GMD had. Er zijn echter belangrijke regionale verschillen: in 
Vlaanderen is dit 80%, in Wallonië 63% en in Brussel slechts 55%. Uit de cijfers van de gezondheidsenquête 
blijkt dat, ook al hebben heel wat mensen (nog) geen GMD, de grote meerderheid van de bevolking (94%) wel 
een vaste huisarts heeft. Ook hier scoort Brussel minder, maar het percentage personen met een vaste huisarts 
is er de afgelopen 2 decennia wel toegenomen (van 78% in 1997 naar 84% in 2018). 
 
Contacten met zorgverleners 
 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op kwantitatieve informatie over het gebruik van ambulante contacten met drie 
soorten zorgverleners: huisartsen, specialisten en tandartsen. In een ander rapport van deze enquête wordt 
ingegaan op contacten met andere professionele zorgverstrekkers die ambulante zorg verstrekken (diëtisten, 
kinesitherapeuten en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg).  
 
Voor huisartsen, specialisten en tandartsen wordt informatie verzameld over de probaliteit van een contact, 
waarbij de belangrijkste indicator het rapporteren van minstens één contact in het afgelopen jaar is. Voor 
huisartsen en specialisten wordt ook informatie verzameld over het volume van de contacten door na te gaan 
hoeveel contacten er zijn geweest in de afgelopen 4 weken. 
 
Wat vooral opvalt wanneer we naar de evolutie van de probabiliteit van een contact kijken is de stijging van dit 
percentage tussen 2013 en 2018. In 2013 rapporteerde 77% van de bevolking een contact te hebben gehad 
met de huisarts, in 2018 was dit 83%. Voor een specialist zijn deze cijfers respectievelijk 47% en 55% en voor 
een tandarts 62% en 68%. Het is zeker nodig om deze cijfers in een latere fase te vergelijken met de cijfers van 
de ziekteverzekering. In de IMA-atlas (6) vinden we alvast dat het percentage personen met minstens één 
huisartsbezoek in een kalenderjaar tussen 2013 (79%) en 2017 (80%) veel minder is gestegen. Ook in de 
evolutie volgens het gewest zijn er verschillen tussen beide gegevensbronnen. De IMA-gegevens duiden ook 
op een toename van het percentage personen dat een contact had met de huisarst in het afgelopen jaar in het 
Brussels Gewest (van 63% in 2013 naar 65% in 2017), maar het verschil is veel minder uitgesproken dan in de 
HIS (van 68% in 2013 naar 75% in 2018). De IMA-cijfers geven slechts een zeer beperkte toename aan van de 
probabiliteit van een contact met de huisarts tussen 2013 en 2017 in Vlaanderen en Wallonië terwijl de HIS-
cijfers vooral in Vlaanderen spectaculair stijgen (van 79% in 2013 naar 86% in 2018). Misschien hebben de 
verschillen tussen beide gegevensbronnen te maken met een selectievertekening in de HIS doordat 
bevolkingsgroepen die geen huisarts contacteren in 2018 relatief minder aan de enquête hebben deelgenomen. 
 
Reeds in de inleiding werd gewezen op problemen met de validiteit van zelfgerapporteerde informatie over 
zorggebruik in een HIS. Dit werd ook reeds bestudeerd in de Belgische gezondheidsenquête  (7,8). Daaruit 
bleek dat bij de interpretatie van de gegevens over het gebruik van zorg in de Belgische gezondheidsenquête 
zowel moet rekening worden gehouden met een rapporteringsvertekening als met een selectievertekening en 
dat de validiteit in regel beter is voor contacten met de huisarts dan voor contacten met een specialist of een 
tandarts. De studies gaven aan dat het percentage personen dat in de HIS een contact rapporteert met een 
specialist of een tandarts respectievelijk een onderschatting en overschatting is van de werkelijke waarden.Toch 



31 
 

kan men er van uitgaan dat belangrijke trends die we in de HIS zien, zoals de toename van het aantal mensen 
dat een contact heeft met een tandarts in de afgelopen 20 jaar, overeenkomt met de realiteit.  
 
De gegevens laten ook toe om de evolutie van het volume van de contacten met de huisarts en een specialist 
in te schatten in de afgelopen 10 jaar. De resultaten wijzen op een daling van het aantal contacten met de 
huisarts en een toename van het aantal contacten met een specialist. Hier zijn er vooral belangrijke verschillen 
tussen het Brussels Gewest en de twee andere gewesten. Enkel in Brussel is er tussen 2008 en 2018 een 
significante daling van het percentage personen met meerdere contacten met de huisarts in de afgelopen 4 
weken en geen significante toename van het percentage personen met meerdere contacten met een specialist. 
Het is een algemeen gegeven dat het gebruik van ambulante zorg in het Brussels Gewest een ander patroon 
vertoont dan in het Vlaams en het Waals Gewest. Dit interfereert ongetwijfeld ook met een verschillend gebruik 
van spoeddiensten. Het gebruik van spoeddiensten werd in de gezondheidsenquête 2018 echter niet in kaart 
gebracht. Het is plausibel om aan te nemen dat verschillen in ambulante contacten met artsen en tandartsen 
tussen Brussel en de twee andere gewesten vooral te maken hebben met de grootstedelijke context van het 
Brussels Gewest. 
 
In dit rapport wordt ook nagegaan hoeveel mensen nog nooit een contact hebben gehad met de huisarts, een 
specialist en een tandarts. Vooral voor wat betreft de contacten met een tandarts is het belangrijk om dit in kaart 
te brengen. Deze informatie kan niet geleverd worden via de verzekeringsinstellingen, althans niet voor de 
volledige bevolking. Om een gezond gebit te behouden, wordt een jaarlijks preventief mondonderzoek bij de 
tandarts aangeraden (9). Toch blijkt dat 15% van de kinderen en jongeren tussen 2 en 14 jaar nog nooit naar 
een tandarts zijn geweest. In het Brussels Gewest is dit zelfs 22%. In het licht van wat eerder werd aangegeven 
met betrekking tot de validiteit van zelfgerapporteerde informatie over tandzorg, zijn deze cijfers zelfs een 
onderschatting. Zeker in de context dat preventieve mondzorg in België tot de leeftijd van 18 jaar volledig wordt 
terugbetaald, is het een belangrijk werkpunt om dit percentage naar beneden te krijgen. 
 
Verschillen volgens opleidingsniveau, nationaliteit en geboorteland 
 
Zoals reeds vermeld in de inleiding is de belangrijkste meerwaarde van een gezondheidsenquête m.b.t. het 
gebruik van zorg de mogelijkheid om verschillen in het gebruik van zorg in te schatten in functie van socio-
demografische informatie, waarbij ook kan rekening worden gehouden met de morbiditeit. 
 
Uit de resultaten van de gezondheidsenquête 2018 blijkt dat de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde 
ook voor de laagst opgeleiden in België zeer goed is. Hoewel laag opgeleiden iets minder vaak een vaste 
huisarts hebben, gaat het toch nog steeds om 93%. Er is geen opleidingsgradiënt voor wat betreft een contact 
met de huisarts in het afgelopen jaar en het aantal contacten met de huisarts ligt bij laag opleiden zelfs hoger, 
ook als we in rekening brengen dat laagopgeleiden vaker gezondheidsproblemen hebben. Voor wat betreft een 
contact met de specialist en de tandarts zien we net het omgekeerde: hoe hoger het opleidingsniveau hoe hoger 
de kans dat men het afgelopen jaar een contact had met een  specialist of een tandarts. Dit geldt niet voor het 
aantal contacten met een specialist, integendeel. Het aantal contacten met een specialist lijkt zelfs eerder toe 
te nemen bij laagopgeleiden. Er lijkt dus wel een barrière te zijn voor een eerste contact met een specialist, 
maar eens een contact is vastgelegd zijn er geen verschillen. 
 
Een verschillende probabiliteit voor een contact met een specialist in functie van het opleidingsniveau kan wijzen 
op problemen van financiële toegankelijkheid, maar kan ook te maken hebben met andere barrières om de stap 
te zetten naar een specialist. Het feit dat er geen verschillen zijn voor wat betreft het aantal contacten met een 
specialist wijst eerder op het laatste. 
 
Er zijn nauwelijks tot geen verschillen in het gebruik van ambulante zorg door artsen naargelang de nationaliteit 
of het geboorteland. Hoewel niet-Belgen (zowel andere EU-burgers als niet-EU-burgers) iets minder vaak een 
vaste huisarts hebben dan Belgen, is zowel de probabiliteit als het volume van het gebruik van 
huisartsgeneeskundige en ambulante specialistische zorg gelijk aan dit van de personen met de Belgische 
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nationaliteit of in België geboren. Daarentegen rapporteren niet-Belgen minder vaak een bezoek aan de 
tandarts in het afgelopen jaar dan Belgen. Meer specifiek onderzoek zal moeten peilen naar de redenen waarom 
dit het geval is.  
 
Globaal gezien kan men echter stellen dat op basis van onze resultaten ook niet-Belgen hun weg vinden in het 
Belgisch gezondheidssysteem. Hierbij moet toch een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Sommige 
kwetsbare groepen, onder meer bepaalde groepen personen van niet-Belgische origine, zitten ofwel niet in het 
steekproefkader van de gezondheidsenquête (b.v. illegale asielzoekers) of zijn minder geneigd aan de 
gezondheidsenquête deel te nemen. Dat laatste geldt ook voor laag opgeleiden los van de nationaliteit of het 
geboorteland (10). Hun zorggebruik wordt  in de gezondheidsenquête dus niet in kaart gebracht.  
 
Verdere perspectieven voor onderzoek over gebruik van zorg met gegevens van de 
gezondheidsenquête 2018 
 
Zoals reeds aangehaald, is ook in 2018 een koppeling voorzien tussen gegevens van de gezondheidsenquête 
met gegevens van de verzekeringsinstellingen. Deze koppeling dient via een machtigingsaanvraag te verlopen 
via de gegevensbeschermingsautoriteit waardoor dit een zekere tijd in beslag neemt, maar er is in ieder geval 
voorzien dat de gekoppelde gegevens in de loop van 2020 beschikbaar zullen zijn. 
 
Het gekoppeld bestand zal toelaten om objectief gebruik van zorgen door artsen en tandartsen, maar ook 
informatie over gebruik van andere terugbetaalde zorg die aan bod komt in andere modules (hospitalisatie, 
contacten met diëtisten, kinesitherapeuten) in kaart te brengen in relatie tot socio-demografische determinanten 
en gezondheid. 
 
Conclusie 
 
De resultaten wijzen er op dat er in 2018 een toename was van het aantal personen dat gebruikt maakt van 
ambulante zorg door artsen en tandartsen in vergelijking met 2013, maar dit moet nog verder gevalideerd 
worden via objectieve informatie. Nog steeds zijn er belangrijke socio-economische ongelijkheden in het gebruik 
van specialistische en tandheelkundige zorg: hoe lager opgeleid, hoe kleiner de kans dat men het afgelopen 
jaar een contact had met een specialist of een tandarts, en dit niettegenstaande de vele gezondheidsproblemen 
die vaker voorkomen naarmate men lager is opgeleid. 
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SAMENVATTENDE TABELLEN 
_ 

Tabel 1 | Ambulante contacten met artsen en tandartsen in België, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking dat…       

een vaste huisarts heeft 93,0 94,4 95,1 94,5 94,4 94,1 

een contact had met de huisarts in de afgelopen 12 
maanden 

78,6 80,4 78,6 77,7 77,0 82,9 

meerdere contacten had met de huisarts in de afgelopen 
4 weken 

- - - 6,7 - 5,9 

nog nooit een contact had met een huisarts 1,5 2,1 1,9 1,5 2,1 1,3 

een contact had met een specialist in de afgelopen 12 
maanden 

48,0 50,4 50,4 48,4 46,7 54,7 

meerdere contacten had met een specialist in de 
afgelopen 4 weken 

- - - 3,4 - 4,2 

nog nooit een contact had met een specialist 11,0 11,6 12,6 7,5 9,8 9,9 

een contact had met een tandarts in de afgelopen 12 
maanden 

50,1 49,1 50,6 59,6 61,6 67,7 

nog nooit een contact had met een tandarts 4,5 5,9 5,4 4,6 3,9 4,0 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tabel 2 | Ambulante contacten met artsen en tandartsen in het Vlaams Gewest, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking dat…       

een vaste huisarts heeft 94,1 96,1 96,6 97,1 96,4 96,2 

een contact had met de huisarts in de afgelopen 12 
maanden 

79,8 81,5 79,5 79,8 79,0 85,8 

meerdere contacten had met de huisarts in de afgelopen 
4 weken 

- - - 7,2 - 6,0 

nog nooit een contact had met een huisarts 1,0 1,6 1,1 1,0 1,0 0,5 

een contact had met een specialist in de afgelopen 12 
maanden 

45,1 47,0 46,0 45,7 44,5 52,9 

meerdere contacten had met een specialist in de 
afgelopen 4 weken 

- - - 3,3 - 4,0 

nog nooit een contact had met een specialist 11,1 12,6 14,0 8,5 10,5 10,6 

een contact had met een tandarts in de afgelopen 12 
maanden 

52,1 52,2 54,6 61,9 64,9 71,7 

nog nooit een contact had met een tandarts 3,7 5,0 4,1 3,9 2,6 3,3 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 3 | Ambulante contacten met artsen en tandartsen in het Brussels Gewest, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking dat…       

een vaste huisarts heeft 77,6 82,1 82,7 81,2 83,2 83,9 

een contact had met de huisarts in de afgelopen 12 
maanden 

71,8 71,1 70,7 69,2 67,6 75,2 

meerdere contacten had met de huisarts in de afgelopen 
4 weken 

- - - 5,5 - 4,1 

nog nooit een contact had met een huisarts 4,3 6,0 6,8 5,7 6,8 5,0 

een contact had met een specialist in de afgelopen 12 
maanden 

55,1 58,0 57,6 55,0 53,3 58,0 

meerdere contacten had met een specialist in de 
afgelopen 4 weken 

- - - 4,9 - 4,4 

nog nooit een contact had met een specialist 12,3 12,1 14,1 8,5 8,0 9,2 

een contact had met een tandarts in de afgelopen 12 
maanden 

50,1 47,8 49,7 58,2 57,1 63,4 

nog nooit een contact had met een tandarts 6,1 9,1 11,0 8,4 7,0 7,7 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 

Tabel 4 | Ambulante contacten met artsen en tandartsen in het Waals Gewest, 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking dat…       

een vaste huisarts heeft 93,7 95,1 96,2 94,4 94,6 93,9 

een contact had met de huisarts in de afgelopen 12 
maanden 

78,8 81,2 79,4 76,8 76,8 80,6 

meerdere contacten had met de huisarts in de afgelopen 
4 weken 

- - - 6,2 - 6,1 

nog nooit een contact had met een huisarts 1,4 1,6 1,8 1,2 2,3 1,3 

een contact had met een specialist in de afgelopen 12 
maanden 

51,1 54,2 55,8 51,0 48,3 56,6 

meerdere contacten had met een specialist in de 
afgelopen 4 weken 

- - - 3,0 - 4,5 

nog nooit een contact had met een specialist 10,2 9,8 9,7 5,3 9,0 8,9 

een contact had met een tandarts in de afgelopen 12 
maanden 

46,5 43,8 43,4 56,0 57,3 62,3 

nog nooit een contact had met een tandarts 5,3 6,6 6,0 4,4 5,1 4,1 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel B 1. Percentage van de bevolking dat een vaste huisarts heeft, België 

 

GP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 93,3 (92,4-94,1) 94,0 (93,1-94,7) 5588 

Vrouwen 94,9 (94,2-95,7) 95,3 (94,5-96,0) 6021 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 90,1 (88,3-91,9) 90,2 (88,3-91,9) 1858 

15 - 24 95,5 (94,0-97,0) 95,5 (93,7-96,9) 1059 

25 - 34 90,7 (88,6-92,7) 90,7 (88,5-92,6) 1338 

35 - 44 93,7 (92,2-95,3) 93,8 (92,1-95,2) 1578 

45 - 54 95,5 (94,3-96,7) 95,5 (94,1-96,6) 1724 

55 - 64 96,4 (95,2-97,7) 96,5 (95,0-97,5) 1670 

65 - 74 96,9 (95,5-98,2) 96,9 (95,2-98,0) 1289 

75 + 97,1 (95,8-98,4) 97,1 (95,3-98,1) 1093 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 92,7 (89,8-95,6) 91,2 (86,9-94,2) 811 

Lager secundair 93,2 (91,0-95,5) 93,0 (90,3-95,0) 1434 

Hoger secundair 94,7 (93,7-95,8) 95,3 (94,3-96,2) 3402 

Hoger onderwijs 94,1 (93,2-95,0) 95,1 (94,2-95,9) 5753 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 96,2 (95,3-97,0) 96,5 (95,6-97,2) 4296 

Brussels Gewest 83,9 (82,0-85,7) 85,9 (84,0-87,6) 3097 

Waals Gewest 93,9 (92,7-95,0) 94,4 (93,3-95,4) 4216 

 
JAAR 

 
1997 93,0 (92,2-93,8) 94,1 (93,4-94,8) 10185 

2001 94,4 (93,8-95,0) 95,1 (94,5-95,7) 12074 

2004 95,1 (94,5-95,7) 95,7 (95,1-96,2) 12911 

2008 94,5 (93,9-95,2) 95,1 (94,5-95,7) 11211 

2013 94,4 (93,6-95,1) 94,9 (94,2-95,6) 10826 

2018 94,1 (93,5-94,7) 94,7 (94,0-95,2) 11609 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 2. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een huisarts contacteerde, België 

 

GP02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 79,7 (78,2-81,2) 82,0 (80,5-83,4) 5584 

Vrouwen 86,1 (84,8-87,3) 87,3 (86,1-88,5) 6021 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 76,9 (74,1-79,7) 77,3 (74,3-80,0) 1856 

15 - 24 75,0 (71,3-78,7) 75,3 (71,5-78,8) 1058 

25 - 34 77,4 (74,3-80,5) 77,7 (74,4-80,6) 1338 

35 - 44 80,3 (77,6-83,0) 80,6 (77,8-83,1) 1577 

45 - 54 84,3 (82,1-86,4) 84,6 (82,3-86,6) 1724 

55 - 64 88,5 (86,4-90,6) 88,7 (86,4-90,6) 1669 

65 - 74 92,4 (90,4-94,3) 92,4 (90,3-94,1) 1289 

75 + 96,5 (95,1-97,8) 96,4 (94,8-97,5) 1094 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 85,1 (81,2-89,0) 81,0 (75,5-85,4) 811 

Lager secundair 85,3 (82,5-88,1) 84,3 (81,2-87,0) 1433 

Hoger secundair 84,2 (82,2-86,1) 86,4 (84,6-88,1) 3400 

Hoger onderwijs 81,3 (79,8-82,8) 84,6 (83,1-86,0) 5752 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 85,8 (84,5-87,2) 87,3 (86,0-88,6) 4294 

Brussels Gewest 75,2 (73,3-77,1) 79,0 (77,0-80,8) 3098 

Waals Gewest 80,6 (78,6-82,5) 82,8 (80,9-84,6) 4213 

 
JAAR 

 
1997 78,6 (77,4-79,9) 82,6 (81,4-83,7) 9717 

2001 80,4 (79,2-81,5) 83,0 (82,0-84,1) 11065 

2004 78,6 (77,4-79,8) 81,3 (80,1-82,4) 11989 

2008 77,7 (76,5-79,0) 80,5 (79,3-81,6) 11138 

2013 77,0 (75,8-78,3) 79,7 (78,5-80,8) 10821 

2018 82,9 (81,9-84,0) 85,1 (84,1-86,0) 11605 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 3. Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde, België 

 

GP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,4 (1,0-1,8) 0,9 (0,7-1,2) 5584 

Vrouwen 1,1 (0,8-1,4) 0,7 (0,5-1,0) 6021 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 4,3 (3,1-5,4) 4,2 (3,2-5,5) 1856 

15 - 24 1,5 (0,6-2,3) 1,4 (0,8-2,6) 1058 

25 - 34 1,0 (0,5-1,4) 1,0 (0,6-1,6) 1338 

35 - 44 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,2-0,8) 1577 

45 - 54 0,3 (0,1-0,4) 0,4 (0,2-0,7) 1724 

55 - 64 0,6 (0,2-1,0) 0,6 (0,3-1,2) 1669 

65 - 74 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,9) 1289 

75 + 0,4 (0,0-0,8) 0,5 (0,2-1,4) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,9 (0,7-3,1) 1,6 (0,8-3,1) 811 

Lager secundair 1,0 (0,4-1,7) 0,9 (0,4-1,6) 1433 

Hoger secundair 0,9 (0,5-1,2) 0,6 (0,4-0,8) 3400 

Hoger onderwijs 1,5 (1,1-1,9) 0,9 (0,6-1,2) 5752 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,6) 4294 

Brussels Gewest 5,0 (4,1-6,0) 3,0 (2,2-3,9) 3098 

Waals Gewest 1,3 (0,8-1,8) 0,8 (0,5-1,1) 4213 

 
JAAR 

 
1997 1,5 (1,1-1,8) 0,9 (0,7-1,1) 9717 

2001 2,1 (1,7-2,5) 1,2 (1,0-1,5) 11065 

2004 1,9 (1,6-2,2) 1,1 (0,9-1,3) 11989 

2008 1,5 (1,2-1,9) 0,9 (0,7-1,2) 11138 

2013 2,1 (1,7-2,5) 1,2 (1,0-1,5) 10821 

2018 1,3 (1,0-1,5) 0,7 (0,6-0,9) 11605 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 4. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 
4 weken, België 

 

GP03_1 
Geen 

contact 
Eén 

contact 
Meerdere 
contacten N 

GESLACHT Mannen 72,1 23,4 4,5 5579 

Vrouwen 63,9 28,9 7,2 6006 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 80,7 17,4 1,9 1853 

15 - 24 77,8 19,5 2,7 1058 

25 - 34 74,2 20,2 5,6 1336 

35 - 44 69,4 25,4 5,2 1576 

45 - 54 68,4 24,5 7,1 1721 

55 - 64 63,1 28,9 8,0 1663 

65 - 74 58,0 35,5 6,6 1288 

75 + 36,3 50,6 13,0 1090 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 52,4 35,8 11,8 810 

Lager secundair 59,1 31,5 9,4 1430 

Hoger secundair 65,5 27,9 6,6 3395 

Hoger onderwijs 73,5 22,7 3,8 5741 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 66,6 27,3 6,0 4282 

Brussels Gewest 73,7 22,2 4,1 3097 

Waals Gewest 68,4 25,5 6,1 4206 

 
JAAR 

 
2008 68,4 24,9 6,7 11116 

2018 68,0 26,2 5,9 11585 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 5. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de huisarts 
had, België 

 

GP03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,5 (3,8-5,1) 4,0 (3,4-4,7) 5579 

Vrouwen 7,2 (6,3-8,1) 6,2 (5,4-7,1) 6006 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 1,9 (1,2-2,6) 1,9 (1,3-2,8) 1853 

15 - 24 2,7 (1,6-3,9) 2,7 (1,8-4,1) 1058 

25 - 34 5,6 (3,9-7,3) 5,5 (4,0-7,5) 1336 

35 - 44 5,2 (3,8-6,6) 5,1 (3,9-6,7) 1576 

45 - 54 7,1 (5,5-8,7) 7,0 (5,6-8,8) 1721 

55 - 64 8,0 (6,2-9,8) 7,8 (6,3-9,8) 1663 

65 - 74 6,6 (4,7-8,5) 6,4 (4,8-8,5) 1288 

75 + 13,0 (10,2-15,9) 12,3 (9,9-15,3) 1090 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 11,8 (8,7-15,0) 8,4 (6,2-11,4) 810 

Lager secundair 9,4 (7,2-11,7) 7,3 (5,8-9,3) 1430 

Hoger secundair 6,6 (5,4-7,7) 5,9 (4,9-7,1) 3395 

Hoger onderwijs 3,8 (3,1-4,4) 3,5 (3,0-4,2) 5741 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,0 (5,2-6,9) 5,1 (4,4-5,9) 4282 

Brussels Gewest 4,1 (3,3-4,9) 3,7 (3,0-4,7) 3097 

Waals Gewest 6,1 (5,1-7,1) 5,3 (4,5-6,3) 4206 

 
JAAR 

 
2008 6,7 (6,1-7,4) 6,0 (5,4-6,7) 11116 

2018 5,9 (5,3-6,4) 5,1 (4,6-5,7) 11585 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 6. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een arts specialist raadpleegde, 
België 

 

SP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 47,6 (45,7-49,5) 48,1 (46,3-50,0) 5585 

Vrouwen 61,5 (59,7-63,3) 61,6 (59,7-63,4) 6019 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 46,6 (43,2-50,0) 46,9 (43,4-50,4) 1857 

15 - 24 45,4 (41,1-49,7) 45,6 (41,3-50,0) 1057 

25 - 34 48,6 (44,8-52,3) 48,6 (45,0-52,3) 1337 

35 - 44 52,2 (48,8-55,6) 52,5 (49,1-55,9) 1578 

45 - 54 56,7 (53,4-60,0) 57,0 (53,8-60,2) 1724 

55 - 64 61,2 (57,8-64,6) 61,4 (57,9-64,8) 1668 

65 - 74 67,4 (64,0-70,9) 67,5 (63,9-70,9) 1289 

75 + 68,4 (64,6-72,1) 67,5 (63,5-71,2) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,4 (48,1-58,6) 46,7 (41,2-52,3) 810 

Lager secundair 51,8 (47,9-55,7) 47,9 (43,8-51,9) 1434 

Hoger secundair 52,4 (49,7-55,0) 53,2 (50,5-55,9) 3401 

Hoger onderwijs 57,1 (55,1-59,0) 59,1 (57,1-61,1) 5751 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 52,9 (50,8-54,9) 52,8 (50,7-54,9) 4295 

Brussels Gewest 58,0 (55,9-60,2) 60,1 (57,8-62,3) 3097 

Waals Gewest 56,6 (54,3-58,9) 57,3 (54,9-59,6) 4212 

 
JAAR 

 
1997 48,0 (46,5-49,6) 49,3 (47,7-50,9) 9369 

2001 50,4 (49,0-51,8) 50,9 (49,5-52,3) 10742 

2004 50,4 (49,0-51,9) 51,0 (49,5-52,5) 11582 

2008 48,4 (47,0-49,8) 48,7 (47,3-50,1) 11046 

2013 46,7 (45,2-48,1) 46,8 (45,3-48,3) 10820 

2018 54,7 (53,3-56,1) 55,0 (53,6-56,4) 11604 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 7. Percentage van de bevolking dat nog nooit een arts specialist raadpleegde, België 

 

SP01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,2 (10,9-13,6) 9,5 (8,4-10,8) 5585 

Vrouwen 7,6 (6,6-8,7) 6,0 (5,2-7,0) 6019 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 21,8 (19,0-24,6) 21,3 (18,6-24,3) 1857 

15 - 24 16,2 (12,9-19,5) 15,8 (12,8-19,3) 1057 

25 - 34 12,1 (9,1-15,2) 11,8 (9,2-15,1) 1337 

35 - 44 6,0 (4,4-7,6) 5,8 (4,4-7,6) 1578 

45 - 54 6,1 (4,4-7,8) 5,9 (4,5-7,8) 1724 

55 - 64 3,3 (2,0-4,6) 3,2 (2,1-4,7) 1668 

65 - 74 2,7 (1,5-3,9) 2,6 (1,7-4,1) 1289 

75 + 4,1 (2,0-6,1) 4,1 (2,5-6,8) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 11,1 (8,0-14,2) 11,9 (8,9-15,7) 810 

Lager secundair 10,9 (7,9-13,8) 10,3 (7,8-13,6) 1434 

Hoger secundair 11,5 (9,8-13,2) 8,6 (7,2-10,2) 3401 

Hoger onderwijs 8,3 (7,1-9,5) 5,5 (4,6-6,5) 5751 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 10,6 (9,3-12,0) 8,4 (7,2-9,6) 4295 

Brussels Gewest 9,2 (7,8-10,6) 6,3 (5,3-7,6) 3097 

Waals Gewest 8,9 (7,4-10,3) 6,6 (5,5-7,8) 4212 

 
JAAR 

 
1997 11,0 (10,0-11,9) 8,6 (7,7-9,5) 9369 

2001 11,6 (10,6-12,6) 9,3 (8,5-10,2) 10742 

2004 12,6 (11,6-13,6) 10,2 (9,3-11,1) 11582 

2008 7,5 (6,7-8,3) 5,9 (5,3-6,7) 11046 

2013 9,8 (8,8-10,7) 7,8 (7,1-8,7) 10820 

2018 9,9 (9,0-10,8) 8,0 (7,3-8,8) 11604 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 8. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal raadplegingen bij een arts specialist in de 
afgelopen 4 weken, België 

 

SP02_1 
Geen 

raadpleging 
Eén 

raadpleging 
Meerdere 

raadplegingen N 

GESLACHT Mannen 83,8 12,6 3,7 5583 

Vrouwen 78,7 16,6 4,8 6019 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 85,1 12,1 2,7 1856 

15 - 24 87,2 10,2 2,7 1057 

25 - 34 84,1 12,8 3,1 1337 

35 - 44 80,7 15,0 4,3 1578 

45 - 54 79,8 13,3 6,9 1724 

55 - 64 77,3 18,1 4,6 1667 

65 - 74 76,3 18,0 5,7 1289 

75 + 75,4 20,3 4,3 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 78,0 16,6 5,4 810 

Lager secundair 82,8 12,6 4,6 1433 

Hoger secundair 81,8 14,0 4,2 3401 

Hoger onderwijs 80,7 15,4 3,9 5750 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 82,2 13,8 4,0 4294 

Brussels Gewest 79,2 16,4 4,4 3096 

Waals Gewest 80,1 15,4 4,5 4212 

 
JAAR 

 
2008 85,4 11,2 3,4 11111 

2018 81,2 14,6 4,2 11602 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 9. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere raadplegingen had bij een 
arts specialist, België 

 

SP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,7 (3,0-4,3) 3,5 (2,9-4,3) 5583 

Vrouwen 4,8 (4,0-5,5) 4,5 (3,9-5,3) 6019 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 2,7 (1,6-3,9) 2,7 (1,8-4,2) 1856 

15 - 24 2,7 (1,4-4,0) 2,7 (1,6-4,3) 1057 

25 - 34 3,1 (2,0-4,1) 3,1 (2,2-4,3) 1337 

35 - 44 4,3 (3,0-5,5) 4,3 (3,2-5,7) 1578 

45 - 54 6,9 (5,1-8,7) 6,9 (5,3-8,9) 1724 

55 - 64 4,6 (3,4-5,8) 4,6 (3,5-5,9) 1667 

65 - 74 5,7 (4,0-7,5) 5,7 (4,2-7,6) 1289 

75 + 4,3 (2,8-5,7) 4,1 (2,9-5,8) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,4 (3,3-7,5) 5,1 (3,4-7,5) 810 

Lager secundair 4,6 (3,0-6,2) 4,2 (2,9-6,0) 1433 

Hoger secundair 4,2 (3,3-5,2) 4,0 (3,2-5,0) 3401 

Hoger onderwijs 3,9 (3,2-4,6) 3,7 (3,1-4,5) 5750 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 4,0 (3,3-4,7) 3,7 (3,1-4,5) 4294 

Brussels Gewest 4,4 (3,6-5,2) 4,4 (3,6-5,2) 3096 

Waals Gewest 4,5 (3,7-5,4) 4,3 (3,5-5,2) 4212 

 
JAAR 

 
2008 3,4 (2,9-3,9) 3,2 (2,8-3,7) 11111 

2018 4,2 (3,7-4,7) 3,9 (3,5-4,5) 11602 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 10. Verdeling (%) van de bevolking (van 2 jaar en ouder) volgens het tijdstip van het laatste contact 
met de tandarts, België 

 

DC01_1 
< 6 

maanden 
geleden 

6 tot 12 
maanden 
geleden 

> 12 
maanden 
geleden 

Nog 
nooit N 

GESLACHT Mannen 38,2 27,5 29,7 4,6 5503 

Vrouwen 41,5 28,1 27,0 3,5 5923 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 48,9 26,5 9,9 14,8 1676 

15 - 24 40,2 32,2 25,7 1,8 1059 

25 - 34 37,7 29,3 31,0 2,0 1337 

35 - 44 38,8 29,0 31,0 1,2 1578 

45 - 54 41,2 32,1 25,2 1,4 1724 

55 - 64 43,2 24,7 30,2 1,9 1669 

65 - 74 39,2 24,9 34,5 1,5 1289 

75 + 21,9 21,1 52,7 4,3 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 23,8 16,3 50,7 9,1 798 

Lager secundair 28,4 22,5 45,0 4,1 1420 

Hoger secundair 36,0 26,8 32,4 4,8 3354 

Hoger onderwijs 47,1 31,1 19,0 2,8 5648 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 42,6 29,1 25,0 3,3 4229 

Brussels Gewest 36,9 26,5 29,0 7,7 3033 

Waals Gewest 36,4 25,9 33,6 4,1 4164 

 
JAAR 

 
1997 30,5 19,6 45,4 4,5 9316 

2001 32,7 16,4 44,9 5,9 10539 

2004 31,7 18,9 44,0 5,4 11189 

2008 33,8 25,9 35,8 4,6 10869 

2013 35,8 25,8 34,5 3,9 10567 

2018 39,9 27,8 28,3 4,0 11426 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 11. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat een tandarts raadpleegde in afgelopen 12 
maanden, België 

 

DC01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 65,7 (63,9-67,5) 65,4 (63,5-67,3) 5503 

Vrouwen 69,6 (67,9-71,3) 70,6 (68,8-72,3) 5923 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 75,4 (72,2-78,5) 75,6 (72,3-78,6) 1676 

15 - 24 72,4 (68,4-76,5) 72,6 (68,4-76,5) 1059 

25 - 34 67,0 (63,3-70,7) 67,1 (63,3-70,7) 1337 

35 - 44 67,8 (64,3-71,3) 68,0 (64,4-71,3) 1578 

45 - 54 73,3 (70,4-76,3) 73,5 (70,4-76,3) 1724 

55 - 64 68,0 (64,7-71,3) 68,0 (64,6-71,2) 1669 

65 - 74 64,0 (60,3-67,8) 63,9 (60,1-67,6) 1289 

75 + 43,0 (38,9-47,0) 42,4 (38,4-46,5) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 40,1 (34,7-45,6) 45,2 (39,4-51,2) 798 

Lager secundair 50,9 (46,8-55,0) 53,2 (48,8-57,5) 1420 

Hoger secundair 62,9 (60,2-65,5) 63,0 (60,3-65,6) 3354 

Hoger onderwijs 78,1 (76,4-79,9) 77,7 (75,9-79,4) 5648 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 71,7 (69,8-73,7) 72,7 (70,7-74,6) 4229 

Brussels Gewest 63,4 (61,1-65,6) 62,7 (60,4-65,0) 3033 

Waals Gewest 62,3 (59,7-64,9) 62,3 (59,6-64,9) 4164 

 
JAAR 

 
1997 50,1 (48,3-51,8) 47,6 (45,8-49,3) 9316 

2001 49,1 (47,6-50,7) 47,8 (46,2-49,4) 10539 

2004 50,6 (48,9-52,2) 49,1 (47,4-50,8) 11189 

2008 59,6 (58,0-61,2) 59,4 (57,8-61,0) 10869 

2013 61,6 (60,0-63,2) 61,6 (60,0-63,2) 10567 

2018 67,7 (66,3-69,1) 68,2 (66,7-69,6) 11426 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 12. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat nog nooit een tandarts raadpleegde, België 

 

DC01_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,6 (3,8-5,3) 3,0 (2,4-3,6) 5503 

Vrouwen 3,5 (2,7-4,2) 2,3 (1,8-2,8) 5923 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 14,8 (12,1-17,4) 14,6 (12,1-17,5) 1676 

15 - 24 1,8 (0,8-2,9) 1,8 (1,0-3,2) 1059 

25 - 34 2,0 (1,1-2,8) 1,9 (1,3-3,0) 1337 

35 - 44 1,2 (0,6-1,7) 1,2 (0,7-1,9) 1578 

45 - 54 1,4 (0,7-2,1) 1,4 (0,9-2,3) 1724 

55 - 64 1,9 (0,8-2,9) 1,9 (1,1-3,2) 1669 

65 - 74 1,5 (0,7-2,4) 1,5 (0,9-2,6) 1289 

75 + 4,3 (2,4-6,3) 4,4 (2,8-6,9) 1094 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,1 (6,4-11,9) 7,4 (5,0-10,8) 798 

Lager secundair 4,1 (2,6-5,5) 3,0 (2,0-4,6) 1420 

Hoger secundair 4,8 (3,8-5,8) 3,2 (2,5-4,0) 3354 

Hoger onderwijs 2,8 (2,1-3,6) 1,6 (1,2-2,1) 5648 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,3 (2,5-4,0) 2,1 (1,6-2,7) 4229 

Brussels Gewest 7,7 (6,5-8,8) 5,1 (4,1-6,2) 3033 

Waals Gewest 4,1 (3,1-5,0) 2,6 (2,0-3,3) 4164 

 
JAAR 

 
1997 4,5 (3,9-5,1) 2,7 (2,3-3,1) 9316 

2001 5,9 (5,3-6,6) 3,1 (2,7-3,6) 10539 

2004 5,4 (4,7-6,1) 2,7 (2,3-3,1) 11189 

2008 4,6 (3,9-5,2) 2,4 (2,0-2,8) 10869 

2013 3,9 (3,3-4,5) 1,9 (1,6-2,3) 10567 

2018 4,0 (3,5-4,6) 2,0 (1,7-2,3) 11426 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 13. Percentage van de bevolking dat een vaste huisarts heeft, Vlaams Gewest 

 

GP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 95,7 (94,7-96,8) 96,1 (94,9-97,0) 2097 

Vrouwen 96,6 (95,6-97,6) 96,8 (95,6-97,6) 2199 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 93,5 (91,2-95,9) 93,6 (90,8-95,6) 657 

15 - 24 96,5 (94,3-98,7) 96,5 (93,4-98,2) 380 

25 - 34 94,0 (91,2-96,7) 94,0 (90,6-96,2) 452 

35 - 44 96,7 (95,1-98,3) 96,7 (94,7-98,0) 534 

45 - 54 97,1 (95,6-98,7) 97,2 (95,2-98,3) 639 

55 - 64 97,6 (95,9-99,3) 97,6 (95,2-98,8) 654 

65 - 74 97,3 (95,4-99,2) 97,3 (94,6-98,7) 519 

75 + 98,0 (96,5-99,5) 98,0 (95,7-99,0) 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 94,6 (89,6-99,7) 93,4 (83,3-97,5) 227 

Lager secundair 96,3 (93,6-99,0) 95,9 (91,3-98,1) 496 

Hoger secundair 96,5 (95,3-97,8) 96,8 (95,3-97,8) 1397 

Hoger onderwijs 96,1 (94,9-97,3) 96,7 (95,4-97,7) 2141 

 
JAAR 

 
1997 95,4 (94,3-96,4) 96,2 (95,1-97,0) 3523 

2001 96,1 (95,3-96,9) 96,5 (95,7-97,2) 4092 

2004 96,6 (95,8-97,5) 97,0 (96,1-97,7) 4500 

2008 97,1 (96,3-97,8) 97,3 (96,5-97,9) 3881 

2013 96,4 (95,4-97,5) 96,7 (95,6-97,5) 3512 

2018 96,2 (95,3-97,0) 96,4 (95,6-97,2) 4296 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 14. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een huisarts contacteerde, Vlaams 
Gewest 

 

GP02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 83,5 (81,5-85,5) 85,2 (83,2-87,0) 2095 

Vrouwen 88,1 (86,5-89,8) 89,1 (87,4-90,6) 2199 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 80,7 (76,9-84,5) 81,0 (76,9-84,5) 657 

15 - 24 78,0 (72,7-83,2) 78,2 (72,6-82,9) 380 

25 - 34 82,5 (78,3-86,7) 82,7 (78,1-86,5) 452 

35 - 44 82,4 (78,5-86,2) 82,6 (78,5-86,0) 533 

45 - 54 86,9 (84,0-89,7) 87,1 (84,0-89,7) 639 

55 - 64 90,2 (87,4-92,9) 90,3 (87,2-92,7) 653 

65 - 74 92,5 (89,8-95,2) 92,5 (89,4-94,8) 519 

75 + 97,5 (95,9-99,1) 97,5 (95,3-98,7) 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 88,5 (82,2-94,9) 84,1 (73,4-91,0) 227 

Lager secundair 88,0 (83,7-92,2) 85,6 (80,2-89,7) 496 

Hoger secundair 87,3 (85,0-89,7) 88,7 (86,4-90,7) 1396 

Hoger onderwijs 84,0 (82,0-86,0) 87,0 (84,9-88,8) 2140 

 
JAAR 

 
1997 79,8 (78,0-81,6) 83,5 (81,8-85,1) 3358 

2001 81,5 (79,8-83,2) 83,9 (82,3-85,4) 3782 

2004 79,5 (77,7-81,3) 81,9 (80,2-83,5) 4205 

2008 79,8 (77,9-81,6) 82,1 (80,3-83,7) 3868 

2013 79,0 (77,2-80,9) 81,1 (79,4-82,8) 3512 

2018 85,8 (84,5-87,2) 87,4 (86,1-88,7) 4294 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 15. Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde, Vlaams Gewest 

 

GP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 0,4 (0,0-0,8) 0,3 (0,1-0,7) 2095 

Vrouwen 0,6 (0,2-1,0) 0,4 (0,2-0,8) 2199 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 1,8 (0,3-3,3) 1,8 (0,8-4,1) 657 

15 - 24 1,0 (0,0-2,3) 1,0 (0,3-3,4) 380 

25 - 34 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-1,0) 452 

35 - 44 0,0 . 0,1 (0,0-1,0) 533 

45 - 54 0,0 . 0,1 (0,0-1,0) 639 

55 - 64 0,6 (0,0-1,3) 0,6 (0,2-1,8) 653 

65 - 74 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-1,0) 519 

75 + 0,0 . 0,2 (0,0-1,1) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,4 (0,0-3,6) 1,1 (0,2-4,9) 227 

Lager secundair 1,1 (0,0-2,1) 0,9 (0,4-2,3) 496 

Hoger secundair 0,2 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-0,4) 1396 

Hoger onderwijs 0,6 (0,1-1,1) 0,3 (0,1-0,8) 2140 

 
JAAR 

 
1997 1,0 (0,6-1,4) 0,7 (0,4-1,0) 3358 

2001 1,6 (1,0-2,2) 1,0 (0,7-1,5) 3782 

2004 1,1 (0,7-1,4) 0,7 (0,5-0,9) 4205 

2008 1,0 (0,5-1,4) 0,7 (0,4-1,1) 3868 

2013 1,0 (0,6-1,4) 0,7 (0,5-1,1) 3512 

2018 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,6) 4294 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 16. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 4 
weken, Vlaams Gewest 

 

GP03_1 
Geen 

contact 
Eén 

contact 
Meerdere 
contacten N 

GESLACHT Mannen 70,0 25,4 4,7 2091 

Vrouwen 63,3 29,3 7,4 2191 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 79,2 19,2 1,6 655 

15 - 24 77,7 19,2 3,1 380 

25 - 34 69,4 22,9 7,7 451 

35 - 44 69,9 26,1 4,0 532 

45 - 54 69,2 23,5 7,2 637 

55 - 64 63,6 28,4 8,0 649 

65 - 74 56,0 37,1 6,9 519 

75 + 36,3 51,3 12,3 459 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 45,9 41,0 13,1 227 

Lager secundair 54,5 35,6 9,9 494 

Hoger secundair 62,5 30,4 7,2 1393 

Hoger onderwijs 73,8 22,4 3,8 2133 

 
JAAR 

 
2008 68,5 24,2 7,2 3825 

2018 66,6 27,3 6,0 4282 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 17. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de huisarts 
had, Vlaams Gewest 

 

GP03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,7 (3,7-5,6) 4,0 (3,2-5,0) 2091 

Vrouwen 7,4 (6,1-8,7) 6,1 (5,0-7,4) 2191 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 1,6 (0,6-2,5) 1,5 (0,9-2,8) 655 

15 - 24 3,1 (1,3-4,9) 3,1 (1,7-5,3) 380 

25 - 34 7,7 (4,6-10,7) 7,5 (5,1-11,0) 451 

35 - 44 4,0 (2,3-5,7) 3,9 (2,5-6,0) 532 

45 - 54 7,2 (5,0-9,5) 7,2 (5,3-9,7) 637 

55 - 64 8,0 (5,6-10,4) 7,9 (5,8-10,6) 649 

65 - 74 6,9 (4,3-9,5) 6,7 (4,6-9,8) 519 

75 + 12,3 (8,5-16,1) 11,8 (8,6-15,9) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 13,1 (8,2-18,1) 9,6 (6,0-15,0) 227 

Lager secundair 9,9 (6,3-13,5) 7,3 (5,0-10,5) 494 

Hoger secundair 7,2 (5,6-8,8) 6,0 (4,7-7,7) 1393 

Hoger onderwijs 3,8 (2,9-4,7) 3,4 (2,7-4,4) 2133 

 
JAAR 

 
2008 7,2 (6,2-8,2) 6,4 (5,5-7,5) 3825 

2018 6,0 (5,2-6,9) 5,2 (4,5-6,0) 4282 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 18. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een arts specialist raadpleegde, 
Vlaams Gewest 

 

SP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 46,9 (44,2-49,6) 46,9 (44,3-49,6) 2096 

Vrouwen 58,7 (56,0-61,3) 58,3 (55,6-61,0) 2199 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 45,8 (40,9-50,7) 46,0 (41,1-51,0) 657 

15 - 24 43,2 (36,7-49,7) 43,3 (36,8-50,0) 380 

25 - 34 46,4 (40,8-52,0) 46,3 (40,9-51,9) 452 

35 - 44 48,1 (43,1-53,0) 48,2 (43,2-53,2) 534 

45 - 54 53,7 (48,9-58,5) 54,0 (49,3-58,6) 639 

55 - 64 59,4 (54,6-64,2) 59,6 (54,7-64,4) 653 

65 - 74 66,5 (61,6-71,3) 66,5 (61,5-71,1) 519 

75 + 65,5 (60,4-70,5) 64,8 (59,4-69,8) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,1 (42,3-59,9) 42,9 (34,2-52,1) 227 

Lager secundair 51,7 (45,6-57,8) 45,4 (39,5-51,5) 496 

Hoger secundair 52,2 (48,6-55,9) 52,0 (48,2-55,8) 1397 

Hoger onderwijs 53,9 (51,1-56,7) 56,0 (53,1-58,9) 2140 

 
JAAR 

 
1997 45,1 (42,8-47,4) 46,5 (44,1-48,8) 3258 

2001 47,0 (44,9-49,0) 47,4 (45,3-49,5) 3619 

2004 46,0 (43,9-48,2) 46,4 (44,2-48,6) 3993 

2008 45,7 (43,6-47,8) 45,7 (43,6-47,9) 3831 

2013 44,5 (42,3-46,6) 44,3 (42,1-46,5) 3510 

2018 52,9 (50,8-54,9) 52,8 (50,8-54,9) 4295 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 19. Percentage van de bevolking dat nog nooit een arts specialist raadpleegde, Vlaams Gewest 

 

SP01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,7 (10,7-14,8) 10,5 (8,8-12,5) 2096 

Vrouwen 8,6 (7,0-10,2) 7,1 (5,8-8,6) 2199 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 22,3 (18,4-26,3) 21,9 (18,2-26,1) 657 

15 - 24 17,3 (12,4-22,2) 17,0 (12,7-22,4) 380 

25 - 34 15,1 (10,0-20,2) 14,9 (10,6-20,6) 452 

35 - 44 6,8 (4,2-9,4) 6,7 (4,5-9,7) 534 

45 - 54 6,7 (4,1-9,4) 6,5 (4,4-9,6) 639 

55 - 64 3,5 (1,6-5,5) 3,4 (2,0-5,9) 653 

65 - 74 3,2 (1,4-5,0) 3,2 (1,8-5,5) 519 

75 + 5,4 (2,2-8,6) 5,5 (3,0-9,7) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 12,4 (6,9-17,9) 14,4 (9,1-22,1) 227 

Lager secundair 11,5 (6,4-16,6) 12,9 (8,3-19,7) 496 

Hoger secundair 11,4 (9,0-13,7) 9,2 (7,3-11,6) 1397 

Hoger onderwijs 9,3 (7,6-11,1) 6,4 (5,0-8,0) 2140 

 
JAAR 

 
1997 11,1 (9,7-12,5) 8,7 (7,5-9,9) 3258 

2001 12,6 (11,1-14,1) 10,2 (8,9-11,7) 3619 

2004 14,0 (12,4-15,6) 11,6 (10,2-13,0) 3993 

2008 8,5 (7,2-9,9) 6,9 (5,9-8,1) 3831 

2013 10,5 (9,1-11,9) 8,6 (7,5-9,9) 3510 

2018 10,6 (9,3-12,0) 8,8 (7,7-10,1) 4295 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 20. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal raadplegingen bij een arts specialist in de 
afgelopen 4 weken, Vlaams Gewest 

 

SP02_1 
Geen 

raadpleging 
Eén 

raadpleging 
Meerdere 

raadplegingen N 

GESLACHT Mannen 84,7 12,0 3,4 2095 

Vrouwen 79,8 15,6 4,6 2199 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 84,7 12,1 3,2 657 

15 - 24 87,5 9,7 2,8 380 

25 - 34 84,2 12,7 3,1 452 

35 - 44 82,0 14,8 3,2 534 

45 - 54 81,9 11,9 6,2 639 

55 - 64 79,4 16,5 4,1 652 

65 - 74 78,8 15,3 5,9 519 

75 + 77,5 18,9 3,5 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 78,3 17,1 4,6 227 

Lager secundair 84,3 11,2 4,5 495 

Hoger secundair 82,4 13,1 4,5 1397 

Hoger onderwijs 81,7 14,8 3,6 2140 

 
JAAR 

 
2008 86,4 10,2 3,3 3853 

2018 82,2 13,8 4,0 4294 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 21. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere raadplegingen had bij een 
arts specialist, Vlaams Gewest 

 

SP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,4 (2,5-4,3) 3,2 (2,4-4,3) 2095 

Vrouwen 4,6 (3,5-5,7) 4,4 (3,4-5,6) 2199 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 3,2 (1,2-5,2) 3,2 (1,7-5,9) 657 

15 - 24 2,8 (0,8-4,7) 2,8 (1,4-5,4) 380 

25 - 34 3,1 (1,5-4,7) 3,0 (1,8-5,1) 452 

35 - 44 3,2 (1,8-4,6) 3,2 (2,1-4,9) 534 

45 - 54 6,2 (3,8-8,6) 6,2 (4,2-9,0) 639 

55 - 64 4,1 (2,5-5,6) 4,0 (2,7-5,9) 652 

65 - 74 5,9 (3,5-8,3) 5,8 (3,9-8,6) 519 

75 + 3,5 (1,8-5,3) 3,4 (2,0-5,7) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,6 (1,9-7,3) 4,4 (2,4-7,9) 227 

Lager secundair 4,5 (1,9-7,1) 4,1 (2,2-7,5) 495 

Hoger secundair 4,5 (3,1-5,8) 4,2 (3,1-5,7) 1397 

Hoger onderwijs 3,6 (2,6-4,5) 3,4 (2,6-4,5) 2140 

 
JAAR 

 
2008 3,3 (2,6-4,0) 3,1 (2,5-3,8) 3853 

2018 4,0 (3,3-4,7) 3,7 (3,0-4,5) 4294 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
 

 
 
  



60 
 

Tabel B 22. Verdeling (%) van de bevolking (van 2 jaar en ouder) volgens het tijdstip van het laatste contact 
met de tandarts, Vlaams Gewest 

 

DC01_1 
< 6 

maanden 
geleden 

6 tot 12 
maanden 
geleden 

> 12 
maanden 
geleden 

Nog 
nooit N 

GESLACHT Mannen 40,8 29,4 26,4 3,4 2069 

Vrouwen 44,3 28,9 23,7 3,2 2160 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 51,7 28,0 7,7 12,5 591 

15 - 24 44,3 32,9 21,0 1,8 380 

25 - 34 43,1 30,5 25,4 1,1 452 

35 - 44 42,2 30,3 26,8 0,6 534 

45 - 54 44,2 34,0 21,2 0,5 639 

55 - 64 45,6 25,7 26,9 1,9 653 

65 - 74 40,4 27,1 30,8 1,7 519 

75 + 21,9 23,3 50,6 4,2 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 26,4 16,2 48,9 8,4 225 

Lager secundair 32,0 25,6 39,7 2,7 492 

Hoger secundair 38,2 27,4 30,4 3,9 1382 

Hoger onderwijs 49,4 32,1 16,1 2,4 2097 

 
JAAR 

 
1997 30,3 21,8 44,2 3,7 3223 

2001 34,9 17,3 42,7 5,0 3616 

2004 34,3 20,4 41,2 4,1 3955 

2008 36,1 25,8 34,2 3,9 3791 

2013 38,9 26,0 32,5 2,6 3445 

2018 42,6 29,1 25,0 3,3 4229 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 23. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat een tandarts raadpleegde in afgelopen 12 
maanden, Vlaams Gewest 

 

DC01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 70,2 (67,7-72,8) 70,6 (67,9-73,2) 2069 

Vrouwen 73,2 (70,8-75,6) 74,8 (72,3-77,2) 2160 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 79,8 (75,3-84,2) 79,9 (75,2-84,0) 591 

15 - 24 77,2 (71,3-83,1) 77,3 (70,9-82,6) 380 

25 - 34 73,6 (68,5-78,6) 73,6 (68,3-78,3) 452 

35 - 44 72,6 (67,7-77,4) 72,7 (67,6-77,2) 534 

45 - 54 78,2 (74,2-82,3) 78,4 (74,1-82,1) 639 

55 - 64 71,3 (66,6-75,9) 71,3 (66,4-75,8) 653 

65 - 74 67,6 (62,5-72,6) 67,5 (62,3-72,4) 519 

75 + 45,2 (39,8-50,7) 44,8 (39,4-50,4) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,7 (33,2-52,1) 49,8 (39,5-60,2) 225 

Lager secundair 57,7 (51,7-63,6) 62,2 (55,8-68,2) 492 

Hoger secundair 65,7 (62,1-69,3) 66,3 (62,6-69,9) 1382 

Hoger onderwijs 81,5 (79,2-83,8) 81,0 (78,5-83,3) 2097 

 
JAAR 

 
1997 52,1 (49,6-54,7) 49,0 (46,4-51,7) 3223 

2001 52,2 (49,9-54,5) 50,7 (48,3-53,0) 3616 

2004 54,6 (52,2-57,1) 53,1 (50,5-55,6) 3955 

2008 61,9 (59,5-64,3) 62,1 (59,7-64,5) 3791 

2013 64,9 (62,5-67,2) 65,5 (63,1-67,9) 3445 

2018 71,7 (69,8-73,7) 73,1 (71,1-75,0) 4229 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 24. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat nog nooit een tandarts raadpleegde, Vlaams 
Gewest 

 

DC01_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,4 (2,4-4,4) 1,9 (1,3-2,8) 2069 

Vrouwen 3,2 (2,0-4,3) 1,8 (1,2-2,7) 2160 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 12,5 (8,8-16,2) 12,5 (9,2-16,7) 591 

15 - 24 1,8 (0,1-3,5) 1,8 (0,7-4,7) 380 

25 - 34 1,1 (0,1-2,0) 1,1 (0,4-2,6) 452 

35 - 44 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,2-2,1) 534 

45 - 54 0,5 (0,1-1,0) 0,5 (0,2-1,2) 639 

55 - 64 1,9 (0,3-3,5) 1,9 (0,8-4,4) 653 

65 - 74 1,7 (0,5-2,9) 1,7 (0,8-3,4) 519 

75 + 4,2 (1,3-7,0) 4,2 (2,1-8,2) 461 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,4 (3,4-13,4) 5,0 (2,2-11,0) 225 

Lager secundair 2,7 (0,6-4,8) 1,8 (0,8-4,1) 492 

Hoger secundair 3,9 (2,6-5,3) 2,4 (1,6-3,6) 1382 

Hoger onderwijs 2,4 (1,4-3,4) 1,2 (0,8-1,8) 2097 

 
JAAR 

 
1997 3,7 (2,9-4,5) 2,1 (1,6-2,6) 3223 

2001 5,0 (4,1-6,0) 2,3 (1,8-2,9) 3616 

2004 4,1 (3,2-5,1) 1,7 (1,3-2,2) 3955 

2008 3,9 (3,0-4,9) 1,8 (1,4-2,5) 3791 

2013 2,6 (1,8-3,4) 1,1 (0,8-1,5) 3445 

2018 3,3 (2,5-4,0) 1,4 (1,0-1,8) 4229 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 25. Percentage van de bevolking dat een vaste huisarts heeft, Brussels Gewest 

 

GP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 81,9 (79,4-84,3) 85,0 (82,5-87,2) 1463 

Vrouwen 85,7 (83,6-87,9) 88,0 (85,9-89,8) 1634 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 75,3 (71,0-79,7) 75,5 (70,9-79,6) 586 

15 - 24 85,1 (79,5-90,6) 85,1 (78,8-89,8) 230 

25 - 34 76,8 (72,3-81,4) 76,9 (72,0-81,1) 447 

35 - 44 85,1 (81,4-88,7) 85,2 (81,2-88,5) 516 

45 - 54 88,1 (84,6-91,5) 88,2 (84,3-91,2) 438 

55 - 64 91,8 (88,5-95,0) 91,8 (88,0-94,5) 378 

65 - 74 93,1 (89,8-96,4) 93,1 (88,9-95,7) 291 

75 + 93,7 (89,6-97,8) 93,6 (88,0-96,7) 211 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 79,9 (72,6-87,2) 82,2 (74,2-88,1) 281 

Lager secundair 87,7 (81,9-93,5) 89,6 (83,4-93,7) 276 

Hoger secundair 84,1 (80,1-88,1) 87,4 (83,7-90,3) 764 

Hoger onderwijs 83,6 (81,2-86,0) 86,3 (83,9-88,4) 1708 

 
JAAR 

 
1997 77,6 (74,9-80,2) 80,1 (77,3-82,6) 3036 

2001 82,1 (80,0-84,2) 84,4 (82,3-86,2) 2992 

2004 82,7 (80,7-84,7) 85,1 (83,2-86,8) 3428 

2008 81,2 (79,1-83,3) 83,8 (81,8-85,7) 3334 

2013 83,2 (81,2-85,2) 85,9 (84,0-87,7) 3101 

2018 83,9 (82,0-85,7) 86,4 (84,7-88,0) 3097 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een huisarts contacteerde, Brussels 
Gewest 

 

GP02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 70,9 (68,2-73,6) 73,7 (71,0-76,3) 1463 

Vrouwen 79,3 (77,0-81,6) 81,0 (78,7-83,2) 1635 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 70,3 (65,7-74,8) 70,7 (65,9-75,0) 586 

15 - 24 72,9 (66,1-79,8) 73,2 (66,0-79,3) 229 

25 - 34 71,8 (67,2-76,3) 71,9 (67,1-76,2) 447 

35 - 44 72,0 (67,8-76,2) 72,3 (68,0-76,3) 516 

45 - 54 74,5 (70,0-79,1) 74,9 (70,2-79,2) 439 

55 - 64 83,2 (78,9-87,4) 83,3 (78,7-87,1) 378 

65 - 74 84,9 (80,3-89,5) 84,9 (79,7-89,0) 291 

75 + 91,0 (86,4-95,6) 90,7 (84,8-94,5) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 76,9 (70,3-83,6) 78,5 (71,4-84,2) 281 

Lager secundair 83,8 (78,5-89,1) 85,0 (79,3-89,3) 276 

Hoger secundair 73,4 (69,3-77,6) 76,8 (72,8-80,4) 764 

Hoger onderwijs 74,1 (71,5-76,7) 76,5 (73,8-79,0) 1709 

 
JAAR 

 
1997 71,8 (69,4-74,2) 75,0 (72,7-77,2) 2906 

2001 71,1 (68,9-73,3) 73,9 (71,7-75,9) 2730 

2004 70,7 (68,5-72,8) 73,7 (71,6-75,7) 3073 

2008 69,2 (67,1-71,4) 72,9 (70,8-75,0) 3308 

2013 67,6 (65,4-69,8) 71,8 (69,6-73,9) 3096 

2018 75,2 (73,3-77,1) 79,0 (77,1-80,7) 3098 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 27. Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde, Brussels Gewest 

 

GP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,9 (4,5-7,3) 3,7 (2,7-5,1) 1463 

Vrouwen 4,2 (3,2-5,3) 2,7 (2,0-3,7) 1635 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 14,2 (10,8-17,6) 14,0 (10,9-17,8) 586 

15 - 24 6,0 (1,8-10,3) 6,0 (3,0-11,7) 229 

25 - 34 3,0 (1,5-4,5) 2,9 (1,8-4,8) 447 

35 - 44 2,2 (0,9-3,6) 2,2 (1,2-4,0) 516 

45 - 54 2,2 (0,8-3,7) 2,2 (1,2-4,1) 439 

55 - 64 1,9 (0,3-3,5) 1,9 (0,8-4,4) 378 

65 - 74 0,8 (0,0-1,7) 0,8 (0,3-2,4) 291 

75 + 2,2 (0,0-5,3) 2,3 (0,6-8,7) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,0 (2,0-8,0) 2,8 (1,4-5,5) 281 

Lager secundair 2,1 (0,0-4,2) 1,2 (0,4-3,2) 276 

Hoger secundair 4,8 (2,8-6,7) 2,7 (1,7-4,3) 764 

Hoger onderwijs 5,8 (4,4-7,2) 3,8 (2,8-5,1) 1709 

 
JAAR 

 
1997 4,3 (3,3-5,4) 2,7 (2,0-3,5) 2906 

2001 6,0 (4,9-7,2) 3,6 (2,9-4,5) 2730 

2004 6,8 (5,6-8,0) 4,1 (3,3-5,0) 3073 

2008 5,7 (4,6-6,8) 3,1 (2,5-3,9) 3308 

2013 6,8 (5,5-8,0) 3,7 (3,0-4,6) 3096 

2018 5,0 (4,1-6,0) 2,6 (2,1-3,4) 3098 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 28. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 4 
weken, Brussels Gewest 

 

GP03_1 
Geen 

contact 
Eén 

contact 
Meerdere 
contacten N 

GESLACHT Mannen 77,4 18,6 3,9 1463 

Vrouwen 70,0 25,7 4,3 1634 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 83,2 14,2 2,6 586 

15 - 24 79,8 18,4 1,8 229 

25 - 34 76,1 19,6 4,3 447 

35 - 44 75,9 19,0 5,1 516 

45 - 54 71,1 25,0 3,8 439 

55 - 64 66,8 26,7 6,5 378 

65 - 74 60,6 36,5 3,0 291 

75 + 50,1 42,0 7,9 211 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 68,4 27,1 4,6 281 

Lager secundair 70,5 22,8 6,7 276 

Hoger secundair 72,7 22,4 4,9 763 

Hoger onderwijs 75,8 21,0 3,1 1709 

 
JAAR 

 
2008 72,1 22,3 5,5 3332 

2018 73,7 22,2 4,1 3097 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 29. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de huisarts 
had, Brussels Gewest 

 

GP03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,9 (2,7-5,1) 3,8 (2,7-5,3) 1463 

Vrouwen 4,3 (3,2-5,4) 4,0 (3,1-5,2) 1634 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 2,6 (0,6-4,6) 2,6 (1,2-5,5) 586 

15 - 24 1,8 (0,1-3,6) 1,8 (0,7-4,7) 229 

25 - 34 4,3 (2,2-6,4) 4,3 (2,7-7,0) 447 

35 - 44 5,1 (3,0-7,2) 5,1 (3,4-7,7) 516 

45 - 54 3,8 (2,0-5,7) 3,8 (2,3-6,2) 439 

55 - 64 6,5 (3,5-9,5) 6,5 (4,1-10,2) 378 

65 - 74 3,0 (1,0-4,9) 2,9 (1,5-5,6) 291 

75 + 7,9 (3,9-11,9) 7,9 (4,7-12,8) 211 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,6 (2,0-7,2) 4,2 (2,4-7,1) 281 

Lager secundair 6,7 (3,5-9,8) 6,5 (4,0-10,5) 276 

Hoger secundair 4,9 (3,1-6,8) 4,8 (3,3-7,2) 763 

Hoger onderwijs 3,1 (2,1-4,2) 2,9 (2,0-4,2) 1709 

 
JAAR 

 
2008 5,5 (4,6-6,4) 5,2 (4,4-6,3) 3332 

2018 4,1 (3,3-4,9) 4,0 (3,2-5,0) 3097 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 30. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een arts specialist raadpleegde, 
Brussels Gewest 

 

SP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 49,5 (46,5-52,6) 52,1 (49,0-55,1) 1462 

Vrouwen 66,2 (63,4-69,0) 68,3 (65,4-71,0) 1635 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 51,7 (46,8-56,7) 52,1 (46,8-57,4) 586 

15 - 24 46,4 (38,5-54,3) 46,4 (38,6-54,3) 229 

25 - 34 50,7 (45,8-55,6) 50,6 (45,8-55,5) 447 

35 - 44 58,8 (54,4-63,3) 59,5 (54,9-63,9) 516 

45 - 54 62,0 (57,0-67,1) 62,8 (57,7-67,6) 439 

55 - 64 68,6 (63,3-73,9) 69,0 (63,4-74,0) 377 

65 - 74 73,8 (68,4-79,1) 73,8 (68,0-78,9) 291 

75 + 76,1 (69,5-82,6) 75,0 (67,4-81,4) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 47,0 (39,6-54,4) 47,9 (40,2-55,7) 281 

Lager secundair 54,0 (46,0-62,1) 54,8 (46,7-62,7) 276 

Hoger secundair 52,7 (48,0-57,4) 57,1 (52,4-61,7) 764 

Hoger onderwijs 63,1 (60,5-65,7) 65,7 (62,8-68,4) 1708 

 
JAAR 

 
1997 55,1 (52,3-57,9) 56,3 (53,4-59,1) 2805 

2001 58,0 (55,7-60,3) 58,9 (56,5-61,2) 2678 

2004 57,6 (55,4-59,8) 58,8 (56,6-61,0) 3043 

2008 55,0 (53,0-57,1) 56,4 (54,3-58,5) 3277 

2013 53,3 (50,9-55,7) 54,8 (52,4-57,3) 3096 

2018 58,0 (55,9-60,2) 59,6 (57,4-61,8) 3097 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 31. Percentage van de bevolking dat nog nooit een arts specialist raadpleegde, Brussels Gewest 

 

SP01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 11,1 (9,1-13,1) 6,9 (5,3-8,8) 1462 

Vrouwen 7,4 (5,7-9,1) 4,6 (3,5-6,0) 1635 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 18,2 (14,2-22,2) 17,9 (14,1-22,4) 586 

15 - 24 15,5 (9,7-21,3) 15,3 (10,4-21,8) 229 

25 - 34 10,5 (7,3-13,7) 10,4 (7,6-14,0) 447 

35 - 44 4,9 (3,0-6,8) 4,8 (3,3-7,0) 516 

45 - 54 6,0 (3,6-8,4) 5,8 (3,9-8,6) 439 

55 - 64 2,9 (1,0-4,7) 2,8 (1,5-5,3) 377 

65 - 74 0,7 (0,0-1,7) 0,7 (0,2-2,7) 291 

75 + 1,7 (0,0-3,9) 1,8 (0,5-6,1) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 21,3 (14,9-27,7) 14,7 (10,3-20,4) 281 

Lager secundair 11,0 (5,9-16,0) 6,7 (4,0-11,1) 276 

Hoger secundair 12,2 (9,0-15,4) 6,9 (5,0-9,6) 764 

Hoger onderwijs 5,5 (4,1-6,9) 3,3 (2,4-4,6) 1708 

 
JAAR 

 
1997 12,3 (10,4-14,2) 10,1 (8,5-12,0) 2805 

2001 12,1 (10,4-13,7) 9,8 (8,5-11,3) 2678 

2004 14,1 (12,4-15,8) 11,4 (10,0-13,0) 3043 

2008 8,5 (7,2-9,7) 6,5 (5,6-7,6) 3277 

2013 8,0 (6,7-9,3) 6,0 (5,1-7,1) 3096 

2018 9,2 (7,8-10,6) 7,0 (6,0-8,2) 3097 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 32. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal raadplegingen bij een arts specialist in de 
afgelopen 4 weken, Brussels Gewest 

 

SP02_1 
Geen 

raadpleging 
Eén 

raadpleging 
Meerdere 

raadplegingen N 

GESLACHT Mannen 83,2 13,4 3,3 1461 

Vrouwen 75,3 19,2 5,5 1635 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 85,1 12,8 2,1 585 

15 - 24 87,2 10,7 2,1 229 

25 - 34 79,4 16,6 4,0 447 

35 - 44 76,7 18,2 5,1 516 

45 - 54 75,0 19,2 5,8 439 

55 - 64 75,1 18,6 6,3 377 

65 - 74 73,0 20,1 7,0 291 

75 + 73,0 20,2 6,8 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 83,0 14,6 2,4 281 

Lager secundair 80,3 13,6 6,1 276 

Hoger secundair 81,0 15,9 3,2 764 

Hoger onderwijs 77,5 17,4 5,1 1707 

 
JAAR 

 
2008 81,3 13,8 4,9 3286 

2018 79,2 16,4 4,4 3096 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 33. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere raadplegingen had bij een 
arts specialist, Brussels Gewest 

 

SP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,3 (2,3-4,3) 3,3 (2,4-4,5) 1461 

Vrouwen 5,5 (4,2-6,7) 5,3 (4,2-6,6) 1635 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 2,1 (0,9-3,4) 2,1 (1,1-3,7) 585 

15 - 24 2,1 (0,3-4,0) 2,1 (0,9-5,0) 229 

25 - 34 4,0 (1,9-6,1) 3,9 (2,3-6,5) 447 

35 - 44 5,1 (3,0-7,3) 5,0 (3,3-7,6) 516 

45 - 54 5,8 (3,1-8,5) 5,7 (3,6-9,0) 439 

55 - 64 6,3 (3,8-8,8) 6,1 (4,1-9,0) 377 

65 - 74 7,0 (4,0-9,9) 6,7 (4,4-10,2) 291 

75 + 6,8 (2,9-10,6) 6,3 (3,4-11,2) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 2,4 (0,6-4,2) 2,2 (1,0-4,7) 281 

Lager secundair 6,1 (2,5-9,7) 5,8 (3,2-10,4) 276 

Hoger secundair 3,2 (1,9-4,4) 3,2 (2,1-4,8) 764 

Hoger onderwijs 5,1 (3,9-6,3) 4,8 (3,7-6,1) 1707 

 
JAAR 

 
2008 4,9 (4,1-5,8) 4,7 (3,9-5,6) 3286 

2018 4,4 (3,6-5,2) 4,2 (3,4-5,1) 3096 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 34. Verdeling (%) van de bevolking (van 2 jaar en ouder) volgens het tijdstip van het laatste contact 
met de tandarts, Brussels Gewest 

 

DC01_1 
< 6 

maanden 
geleden 

6 tot 12 
maanden 
geleden 

> 12 
maanden 
geleden 

Nog 
nooit N 

GESLACHT Mannen 33,9 25,7 31,2 9,1 1433 

Vrouwen 39,7 27,2 26,8 6,3 1600 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 39,3 22,7 15,7 22,3 521 

15 - 24 35,6 30,5 30,3 3,6 230 

25 - 34 31,9 29,6 32,7 5,7 446 

35 - 44 38,8 27,1 29,1 5,0 516 

45 - 54 35,7 30,0 30,9 3,4 439 

55 - 64 43,0 21,7 31,8 3,4 378 

65 - 74 42,3 29,1 25,6 3,0 291 

75 + 28,0 17,8 48,0 6,2 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 21,1 19,9 39,3 19,7 271 

Lager secundair 30,1 21,0 38,6 10,3 272 

Hoger secundair 32,9 23,2 35,5 8,4 746 

Hoger onderwijs 42,7 30,0 22,4 4,9 1677 

 
JAAR 

 
1997 32,5 17,6 43,9 6,1 2786 

2001 33,4 14,4 43,1 9,1 2618 

2004 33,0 16,8 39,3 11,0 2911 

2008 32,7 25,5 33,4 8,4 3203 

2013 33,4 23,8 35,9 7,0 2995 

2018 36,9 26,5 29,0 7,7 3033 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 35. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat een tandarts raadpleegde in afgelopen 12 
maanden, Brussels Gewest 

 

DC01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 59,7 (56,6-62,7) 59,3 (56,3-62,3) 1433 

Vrouwen 66,9 (64,1-69,7) 67,2 (64,4-69,9) 1600 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 62,0 (56,8-67,1) 62,3 (56,9-67,3) 521 

15 - 24 66,1 (59,0-73,2) 66,2 (58,9-72,9) 230 

25 - 34 61,5 (56,5-66,6) 61,6 (56,4-66,4) 446 

35 - 44 65,9 (61,3-70,5) 66,2 (61,4-70,6) 516 

45 - 54 65,7 (60,6-70,8) 66,0 (60,8-70,9) 439 

55 - 64 64,7 (59,5-70,0) 64,8 (59,4-69,8) 378 

65 - 74 71,4 (65,7-77,1) 71,2 (65,2-76,6) 291 

75 + 45,8 (38,0-53,6) 44,7 (37,1-52,6) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 41,0 (33,3-48,6) 42,2 (34,7-50,1) 271 

Lager secundair 51,1 (43,6-58,7) 50,9 (43,6-58,1) 272 

Hoger secundair 56,1 (51,7-60,5) 56,2 (51,7-60,5) 746 

Hoger onderwijs 72,7 (69,9-75,4) 72,8 (69,9-75,5) 1677 

 
JAAR 

 
1997 50,1 (47,3-52,8) 49,3 (46,5-52,0) 2786 

2001 47,8 (45,4-50,2) 47,5 (45,1-49,9) 2618 

2004 49,7 (47,2-52,2) 49,2 (46,7-51,7) 2911 

2008 58,2 (55,9-60,5) 58,0 (55,7-60,2) 3203 

2013 57,1 (54,6-59,7) 56,7 (54,1-59,2) 2995 

2018 63,4 (61,1-65,6) 63,1 (60,8-65,3) 3033 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 36. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat nog nooit een tandarts raadpleegde, 
Brussels Gewest 

 

DC01_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,1 (7,4-10,8) 6,7 (5,3-8,5) 1433 

Vrouwen 6,3 (5,0-7,6) 4,7 (3,8-5,8) 1600 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 22,3 (18,1-26,5) 22,0 (18,0-26,5) 521 

15 - 24 3,6 (1,2-6,0) 3,5 (1,8-6,8) 230 

25 - 34 5,7 (3,2-8,3) 5,7 (3,6-8,8) 446 

35 - 44 5,0 (2,7-7,2) 4,9 (3,1-7,6) 516 

45 - 54 3,4 (1,7-5,1) 3,3 (2,0-5,4) 439 

55 - 64 3,4 (1,6-5,2) 3,4 (2,0-5,7) 378 

65 - 74 3,0 (0,8-5,2) 3,0 (1,4-6,1) 291 

75 + 6,2 (2,3-10,0) 6,3 (3,4-11,6) 212 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,7 (14,5-25,0) 15,7 (11,1-21,9) 271 

Lager secundair 10,3 (5,8-14,7) 7,2 (4,6-11,2) 272 

Hoger secundair 8,4 (5,9-10,9) 5,9 (4,3-8,1) 746 

Hoger onderwijs 4,9 (3,6-6,1) 3,5 (2,6-4,6) 1677 

 
JAAR 

 
1997 6,1 (4,8-7,4) 4,3 (3,4-5,5) 2786 

2001 9,1 (7,5-10,7) 5,8 (4,7-7,2) 2618 

2004 11,0 (9,1-12,8) 7,4 (6,1-8,9) 2911 

2008 8,4 (7,0-9,7) 5,2 (4,3-6,3) 3203 

2013 7,0 (5,8-8,2) 4,1 (3,3-5,0) 2995 

2018 7,7 (6,5-8,8) 4,3 (3,5-5,2) 3033 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 37. Percentage van de bevolking dat een vaste huisarts heeft, Waals Gewest 

 

GP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 92,7 (91,1-94,3) 93,4 (91,8-94,7) 2028 

Vrouwen 95,0 (93,7-96,3) 95,4 (93,9-96,5) 2188 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 89,8 (86,4-93,3) 90,1 (86,1-93,0) 615 

15 - 24 97,2 (95,1-99,2) 97,2 (94,4-98,7) 449 

25 - 34 91,3 (87,4-95,1) 91,5 (87,0-94,5) 439 

35 - 44 92,4 (88,9-95,9) 92,6 (88,4-95,3) 528 

45 - 54 94,9 (92,5-97,3) 95,0 (91,9-96,9) 647 

55 - 64 95,6 (93,4-97,7) 95,6 (92,9-97,3) 638 

65 - 74 96,9 (94,6-99,1) 96,9 (93,7-98,5) 479 

75 + 96,2 (93,2-99,2) 96,0 (91,6-98,2) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 96,0 (93,3-98,8) 95,2 (90,4-97,6) 303 

Lager secundair 90,7 (86,7-94,7) 91,0 (86,4-94,2) 662 

Hoger secundair 94,4 (92,5-96,3) 95,2 (93,2-96,6) 1241 

Hoger onderwijs 94,2 (92,6-95,8) 95,1 (93,4-96,4) 1904 

 
JAAR 

 
1997 93,7 (92,3-95,1) 94,7 (93,4-95,8) 3626 

2001 95,1 (94,0-96,3) 95,7 (94,6-96,7) 4990 

2004 96,2 (95,3-97,1) 96,7 (95,8-97,4) 4983 

2008 94,4 (93,1-95,7) 95,0 (93,7-96,0) 3996 

2013 94,6 (93,2-95,9) 95,1 (93,8-96,2) 4213 

2018 93,9 (92,7-95,0) 94,5 (93,3-95,4) 4216 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 38. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een huisarts contacteerde, Waals 
Gewest 

 

GP02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 76,1 (73,2-79,0) 79,4 (76,4-82,0) 2026 

Vrouwen 84,8 (82,3-87,4) 86,5 (84,0-88,7) 2187 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 73,1 (67,6-78,5) 73,6 (67,8-78,7) 613 

15 - 24 71,4 (65,0-77,8) 72,0 (65,2-78,0) 449 

25 - 34 71,6 (65,3-77,8) 72,1 (65,4-78,0) 439 

35 - 44 80,2 (75,3-85,0) 80,7 (75,5-84,9) 528 

45 - 54 82,8 (78,8-86,8) 83,0 (78,6-86,6) 646 

55 - 64 87,0 (82,9-91,0) 87,1 (82,4-90,7) 638 

65 - 74 93,8 (90,7-96,9) 93,9 (89,9-96,3) 479 

75 + 95,7 (93,0-98,5) 95,6 (91,7-97,7) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 84,3 (78,0-90,5) 77,7 (68,1-85,0) 303 

Lager secundair 82,4 (78,0-86,9) 83,2 (78,2-87,2) 661 

Hoger secundair 81,5 (77,4-85,5) 85,2 (81,4-88,4) 1240 

Hoger onderwijs 78,9 (76,1-81,8) 82,9 (80,0-85,5) 1903 

 
JAAR 

 
1997 78,8 (76,7-81,0) 83,3 (81,4-85,0) 3453 

2001 81,2 (79,4-83,0) 84,2 (82,5-85,7) 4553 

2004 79,4 (77,4-81,5) 82,6 (80,7-84,3) 4711 

2008 76,8 (74,9-78,8) 80,2 (78,4-81,9) 3962 

2013 76,8 (74,8-78,9) 80,0 (78,0-81,8) 4213 

2018 80,6 (78,6-82,5) 83,4 (81,5-85,1) 4213 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 39. Percentage van de bevolking dat nog nooit een huisarts contacteerde, Waals Gewest 

 

GP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,6 (0,9-2,4) 0,8 (0,5-1,4) 2026 

Vrouwen 1,0 (0,4-1,5) 0,5 (0,3-1,0) 2187 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 4,7 (2,5-6,9) 4,5 (2,8-7,2) 613 

15 - 24 0,7 (0,0-1,5) 0,7 (0,2-2,2) 449 

25 - 34 1,4 (0,2-2,7) 1,4 (0,6-3,3) 439 

35 - 44 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,0-1,3) 528 

45 - 54 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,0-0,8) 646 

55 - 64 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,0) 638 

65 - 74 0,4 (0,0-1,2) 0,4 (0,1-2,8) 479 

75 + 0,6 (0,0-1,9) 0,7 (0,1-4,6) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,0 (0,0-2,3) 0,9 (0,2-3,7) 303 

Lager secundair 0,8 (0,0-1,7) 0,4 (0,1-1,6) 661 

Hoger secundair 1,1 (0,4-1,9) 0,5 (0,3-1,1) 1240 

Hoger onderwijs 1,6 (0,8-2,5) 0,8 (0,4-1,5) 1903 

 
JAAR 

 
1997 1,4 (0,8-2,0) 0,7 (0,4-1,2) 3453 

2001 1,6 (1,1-2,2) 0,8 (0,5-1,3) 4553 

2004 1,8 (1,2-2,5) 0,9 (0,6-1,4) 4711 

2008 1,2 (0,8-1,7) 0,7 (0,4-1,0) 3962 

2013 2,3 (1,4-3,2) 1,2 (0,8-1,8) 4213 

2018 1,3 (0,8-1,8) 0,7 (0,4-1,0) 4213 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 40. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 4 
weken, Waals Gewest 

 

GP03_1 
Geen 

contact 
Eén 

contact 
Meerdere 
contacten N 

GESLACHT Mannen 74,0 21,7 4,3 2025 

Vrouwen 63,0 29,2 7,8 2181 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 82,2 15,5 2,3 612 

15 - 24 77,4 20,2 2,5 449 

25 - 34 81,0 16,2 2,8 438 

35 - 44 65,9 26,9 7,2 528 

45 - 54 66,2 25,9 7,9 645 

55 - 64 61,3 30,3 8,4 636 

65 - 74 61,0 32,1 6,8 478 

75 + 32,9 51,4 15,7 420 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,6 32,9 13,5 302 

Lager secundair 62,2 28,3 9,5 660 

Hoger secundair 69,0 25,0 6,0 1239 

Hoger onderwijs 72,2 23,9 3,9 1899 

 
JAAR 

 
2008 66,9 26,9 6,2 3959 

2018 68,4 25,5 6,1 4206 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 41. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere contacten met de huisarts 
had, Waals Gewest 

 

GP03_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,3 (3,2-5,4) 3,8 (2,8-5,2) 2025 

Vrouwen 7,8 (6,3-9,3) 6,5 (5,2-8,1) 2181 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 2,3 (0,9-3,6) 2,2 (1,2-4,1) 612 

15 - 24 2,5 (0,7-4,2) 2,4 (1,2-4,9) 449 

25 - 34 2,8 (1,2-4,4) 2,7 (1,5-4,8) 438 

35 - 44 7,2 (4,3-10,2) 7,1 (4,6-10,7) 528 

45 - 54 7,9 (5,1-10,8) 7,7 (5,2-11,1) 645 

55 - 64 8,4 (5,3-11,4) 8,1 (5,6-11,6) 636 

65 - 74 6,8 (3,7-9,9) 6,6 (4,2-10,2) 478 

75 + 15,7 (10,4-20,9) 14,5 (10,3-20,1) 420 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 13,5 (7,9-19,2) 8,2 (4,9-13,6) 302 

Lager secundair 9,5 (6,3-12,7) 7,3 (5,1-10,4) 660 

Hoger secundair 6,0 (4,1-7,9) 5,4 (3,8-7,7) 1239 

Hoger onderwijs 3,9 (2,9-5,0) 3,5 (2,7-4,6) 1899 

 
JAAR 

 
2008 6,2 (5,3-7,2) 5,4 (4,5-6,4) 3959 

2018 6,1 (5,1-7,1) 5,2 (4,3-6,2) 4206 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 42. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden een arts specialist raadpleegde, 
Waals Gewest 

 

SP01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 48,2 (45,0-51,4) 49,1 (45,9-52,3) 2027 

Vrouwen 64,7 (61,7-67,6) 64,9 (61,9-67,8) 2185 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 46,1 (40,0-52,2) 46,4 (40,0-52,9) 614 

15 - 24 48,3 (41,6-54,9) 48,7 (42,1-55,3) 448 

25 - 34 51,2 (44,6-57,7) 51,7 (45,3-57,9) 438 

35 - 44 56,4 (50,2-62,5) 56,9 (50,7-62,9) 528 

45 - 54 60,2 (55,0-65,5) 60,4 (54,9-65,6) 646 

55 - 64 62,4 (56,8-67,9) 62,5 (56,6-68,0) 638 

65 - 74 67,8 (62,0-73,6) 67,9 (61,7-73,5) 479 

75 + 72,2 (65,9-78,6) 71,0 (64,0-77,1) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 59,5 (51,5-67,5) 51,2 (42,1-60,3) 302 

Lager secundair 51,5 (46,0-57,1) 49,3 (43,0-55,5) 662 

Hoger secundair 52,5 (48,0-57,0) 54,6 (49,9-59,2) 1240 

Hoger onderwijs 60,5 (57,2-63,9) 62,6 (59,1-65,9) 1903 

 
JAAR 

 
1997 51,1 (48,7-53,5) 52,4 (49,8-54,9) 3306 

2001 54,2 (52,0-56,4) 54,8 (52,6-57,0) 4445 

2004 55,8 (53,6-58,0) 56,5 (54,3-58,7) 4546 

2008 51,0 (48,9-53,1) 51,5 (49,4-53,6) 3938 

2013 48,3 (46,0-50,5) 48,5 (46,3-50,8) 4214 

2018 56,6 (54,3-58,9) 57,1 (54,7-59,4) 4212 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 43. Percentage van de bevolking dat nog nooit een arts specialist raadpleegde, Waals Gewest 

 

SP01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 11,7 (9,5-13,9) 8,2 (6,5-10,3) 2027 

Vrouwen 6,2 (4,4-7,9) 4,4 (3,4-5,7) 2185 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 22,3 (17,0-27,5) 21,5 (16,5-27,5) 614 

15 - 24 14,8 (9,6-20,1) 14,1 (9,8-20,0) 448 

25 - 34 8,0 (4,1-11,9) 7,6 (4,7-12,0) 438 

35 - 44 5,1 (2,7-7,4) 4,8 (3,0-7,5) 528 

45 - 54 5,1 (2,7-7,4) 4,8 (3,0-7,7) 646 

55 - 64 3,0 (1,1-4,8) 2,8 (1,5-5,2) 638 

65 - 74 2,1 (0,5-3,7) 2,0 (0,9-4,3) 479 

75 + 1,9 (0,3-3,6) 2,0 (0,9-4,6) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,4 (1,2-7,6) 5,5 (2,7-10,9) 302 

Lager secundair 10,1 (6,5-13,6) 8,2 (5,6-11,9) 662 

Hoger secundair 11,5 (8,4-14,6) 7,4 (5,4-10,0) 1240 

Hoger onderwijs 7,3 (5,4-9,3) 4,4 (3,3-6,0) 1903 

 
JAAR 

 
1997 10,2 (8,6-11,9) 7,7 (6,4-9,3) 3306 

2001 9,8 (8,5-11,0) 7,5 (6,5-8,6) 4445 

2004 9,7 (8,2-11,1) 7,4 (6,2-8,7) 4546 

2008 5,3 (4,3-6,3) 3,9 (3,2-4,8) 3938 

2013 9,0 (7,5-10,5) 7,0 (5,9-8,3) 4214 

2018 8,9 (7,4-10,3) 6,9 (5,9-8,2) 4212 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 44. Verdeling (%) van de bevolking volgens het aantal raadplegingen bij een arts specialist in de 
afgelopen 4 weken, Waals Gewest 

 

SP02_1 
Geen 

raadpleging 
Eén 

raadpleging 
Meerdere 

raadplegingen N 

GESLACHT Mannen 82,5 13,3 4,2 2027 

Vrouwen 77,9 17,3 4,8 2185 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 85,7 12,0 2,3 614 

15 - 24 86,6 10,7 2,7 448 

25 - 34 85,9 11,4 2,7 438 

35 - 44 80,2 14,1 5,6 528 

45 - 54 77,5 14,0 8,4 646 

55 - 64 74,3 20,6 5,1 638 

65 - 74 72,5 22,4 5,1 479 

75 + 71,7 23,2 5,1 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 75,0 17,1 7,9 302 

Lager secundair 81,6 14,0 4,4 662 

Hoger secundair 80,8 15,0 4,1 1240 

Hoger onderwijs 80,0 15,9 4,0 1903 

 
JAAR 

 
2008 84,8 12,2 3,0 3972 

2018 80,1 15,4 4,5 4212 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 45. Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 4 weken meerdere raadplegingen had bij een 
arts specialist, Waals Gewest 

 

SP02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,2 (2,9-5,5) 3,9 (2,9-5,3) 2027 

Vrouwen 4,8 (3,6-6,0) 4,4 (3,4-5,6) 2185 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 2,3 (0,8-3,7) 2,3 (1,2-4,2) 614 

15 - 24 2,7 (0,5-4,8) 2,7 (1,2-5,9) 448 

25 - 34 2,7 (1,2-4,3) 2,7 (1,5-4,8) 438 

35 - 44 5,6 (2,9-8,4) 5,6 (3,4-9,1) 528 

45 - 54 8,4 (4,9-11,9) 8,4 (5,5-12,6) 646 

55 - 64 5,1 (3,0-7,2) 5,0 (3,3-7,6) 638 

65 - 74 5,1 (2,2-8,1) 5,1 (2,9-8,9) 479 

75 + 5,1 (2,1-8,1) 5,0 (2,8-8,8) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,9 (3,4-12,4) 7,4 (3,8-13,8) 302 

Lager secundair 4,4 (2,2-6,6) 3,9 (2,4-6,4) 662 

Hoger secundair 4,1 (2,7-5,6) 3,9 (2,7-5,5) 1240 

Hoger onderwijs 4,0 (2,8-5,3) 3,7 (2,7-5,0) 1903 

 
JAAR 

 
2008 3,0 (2,4-3,6) 2,8 (2,3-3,5) 3972 

2018 4,5 (3,7-5,4) 4,3 (3,5-5,2) 4212 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 46. Verdeling (%) van de bevolking (van 2 jaar en ouder) volgens het tijdstip van het laatste contact 
met de tandarts, Waals Gewest 

 

DC01_1 
< 6 

maanden 
geleden 

6 tot 12 
maanden 
geleden 

> 12 
maanden 
geleden 

Nog 
nooit N 

GESLACHT Mannen 35,2 24,8 34,9 5,1 2001 

Vrouwen 37,5 27,0 32,4 3,1 2163 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 47,7 25,4 11,2 15,7 564 

15 - 24 35,8 31,8 31,1 1,4 449 

25 - 34 31,3 27,4 39,5 1,8 439 

35 - 44 33,2 27,6 38,6 0,6 528 

45 - 54 37,6 29,6 30,4 2,4 646 

55 - 64 39,3 23,9 35,2 1,5 638 

65 - 74 36,1 19,8 43,2 0,9 479 

75 + 20,3 17,4 58,1 4,2 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 21,5 14,9 58,3 5,3 302 

Lager secundair 23,8 19,0 52,7 4,5 656 

Hoger secundair 32,9 26,8 34,9 5,4 1226 

Hoger onderwijs 44,6 29,5 23,1 2,9 1874 

 
JAAR 

 
1997 30,2 16,3 48,2 5,3 3307 

2001 28,4 15,4 49,6 6,6 4305 

2004 26,6 16,8 50,5 6,0 4323 

2008 29,9 26,1 39,5 4,4 3875 

2013 31,2 26,1 37,6 5,1 4127 

2018 36,4 25,9 33,6 4,1 4164 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 47. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat een tandarts raadpleegde in afgelopen 12 
maanden, Waals Gewest 

 

DC01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 60,0 (56,6-63,4) 59,3 (55,8-62,6) 2001 

Vrouwen 64,5 (61,5-67,6) 65,2 (62,0-68,4) 2163 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 73,1 (67,4-78,9) 73,3 (67,2-78,6) 564 

15 - 24 67,6 (60,5-74,6) 67,8 (60,5-74,4) 449 

25 - 34 58,7 (51,3-66,0) 58,9 (51,3-66,0) 439 

35 - 44 60,8 (54,1-67,4) 61,0 (54,1-67,4) 528 

45 - 54 67,2 (61,8-72,7) 67,2 (61,5-72,5) 646 

55 - 64 63,3 (57,7-68,9) 63,2 (57,5-68,6) 638 

65 - 74 55,9 (49,2-62,5) 55,8 (49,0-62,3) 479 

75 + 37,7 (30,8-44,7) 36,9 (30,4-44,0) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,4 (28,7-44,1) 42,7 (34,4-51,3) 302 

Lager secundair 42,8 (36,4-49,2) 44,1 (37,6-50,8) 656 

Hoger secundair 59,7 (54,9-64,5) 59,2 (54,3-63,9) 1226 

Hoger onderwijs 74,1 (70,7-77,4) 73,3 (69,8-76,6) 1874 

 
JAAR 

 
1997 46,5 (43,7-49,3) 44,2 (41,4-47,0) 3307 

2001 43,8 (41,5-46,1) 42,6 (40,3-44,9) 4305 

2004 43,4 (41,0-45,9) 42,0 (39,5-44,5) 4323 

2008 56,0 (53,6-58,4) 55,5 (53,1-57,9) 3875 

2013 57,3 (54,8-59,8) 57,0 (54,4-59,6) 4127 

2018 62,3 (59,7-64,9) 62,2 (59,6-64,8) 4164 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 48. Percentage van de bevolking (van 2 jaar en ouder) dat nog nooit een tandarts raadpleegde, Waals 
Gewest 

 

DC01_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,1 (3,7-6,6) 2,9 (2,0-4,2) 2001 

Vrouwen 3,1 (1,9-4,2) 1,7 (1,1-2,6) 2163 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
0 - 14 15,7 (10,8-20,6) 15,2 (10,8-20,8) 564 

15 - 24 1,4 (0,1-2,6) 1,3 (0,5-3,2) 449 

25 - 34 1,8 (0,0-3,6) 1,7 (0,6-4,4) 439 

35 - 44 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,2-1,9) 528 

45 - 54 2,4 (0,6-4,2) 2,3 (1,1-4,9) 646 

55 - 64 1,5 (0,2-2,8) 1,5 (0,6-3,4) 638 

65 - 74 0,9 (0,0-2,2) 0,9 (0,2-3,6) 479 

75 + 4,2 (1,6-6,8) 4,3 (2,3-7,9) 421 

 
OPLEIDINGSNIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,3 (2,2-8,3) 4,6 (2,4-8,7) 302 

Lager secundair 4,5 (2,3-6,7) 2,8 (1,4-5,4) 656 

Hoger secundair 5,4 (3,5-7,3) 2,9 (2,0-4,2) 1226 

Hoger onderwijs 2,9 (1,4-4,3) 1,4 (0,8-2,4) 1874 

 
JAAR 

 
1997 5,3 (4,3-6,4) 2,9 (2,3-3,7) 3307 

2001 6,6 (5,5-7,8) 3,5 (2,8-4,3) 4305 

2004 6,0 (4,9-7,2) 3,1 (2,5-3,9) 4323 

2008 4,4 (3,5-5,4) 2,3 (1,8-2,9) 3875 

2013 5,1 (4,0-6,2) 2,7 (2,0-3,5) 4127 

2018 4,1 (3,1-5,0) 2,0 (1,6-2,7) 4164 

 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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CONTACT 
Johan Van der Heyden  •  T+32 2 642 57 26  •  Johan.vanderheyden@sciensano,be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciensano  •  Juliette Wytsmanstraat 14 •  Brussel  •  België  •  T + 32 2 642 51 11  •  T pers + 32 2 642 54 20  •  
info@sciensano.be  •  www.sciensano.be 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: Christian Léonard, Algemeen directeur  •  Juliette Wytsmanstraat 14  •  Brussel  •  België  •  D/2020/14.440/9. 

  
MEER INFO 

_ 
 

Bezoek onze website 
>www.sciensano.be of 

contacteer ons op 
>info@sciensano.be 


