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SAMENVATTING 

_ 

In deze module werd ingezoomd op beperkingen bij de oudere bevolking en dit vanuit verschillende 
perspectieven (bewegingsvrijheid, functionele beperkingen, beperkingen in dagelijkse activiteiten, beperkingen 
in huishoudelijke activiteiten). De resultaten tonen aan dat een substantieel deel van de ouderen – en dan vooral 
vanaf de leeftijd van 75 jaar – beperkingen meldt om activiteiten zelfstandig te kunnen uitvoeren. Niettemin zijn 
er tekenen die erop wijzen dat relatief minder ouderen dan vroeger met beperkingen worden geconfronteerd. 

Enkele opvallende resultaten 

 Ruim één derde van de oudere bevolking (dit is van 65 jaar en ouder) is door 
gezondheidsredenen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Bij diegenen van 75 
jaar en ouder gaat het om 45% van de bevolking. 

 Vrouwen van 65 jaar en ouder geven duidelijk meer dan mannen in deze leeftijdscategorie aan 
door gezondheidsredenen beperkt te zijn. 

 In de oudere bevolking daalt het percentage dat door gezondheidsredenen beperkt is in 
activiteiten die mensen gewoonlijk doen doorheen de tijd.  

 Eén op acht ouderen geeft aan vanwege gezondheidsredenen beperkt te zijn in hun 
bewegingsvrijheid (dit is: hun bewegingsvrijheid is beperkt tot hun huis, tuin, zetel of bed). 

 Bijna één op drie ouderen geeft aan ernstig beperkt te zijn bij minstens één functionele activiteit 
(zien, horen, stappen, kenvermogen, zelfzorg of communicatie). Bij inwoners van 75 jaar en 
ouder gaat het om de helft van de bevolking. 

 Een kwart van de oudere bevolking geeft aan hetzij matig, hetzij ernstig beperkt te zijn bij het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals in en uit een bed stappen, zichzelf aan- en uitkleden, 
het toilet gebruiken,... Bij inwoners van 75 jaar gaat het om meer van 40%. 

 Vier op tien ouderen met beperkingen in dagelijkse activiteiten kunnen op geen hulp rekenen 
voor het uitvoeren van deze activiteiten. Onder hen zou 20% best hulp kunnen gebruiken. 

 Iets minder dan de helft van de oudere bevolking meldt beperkingen bij het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten zoals maaltijden klaarmaken, de telefoon gebruiken, boodschappen 
doen,… 

 Eén op vier ouderen met beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten kan niet op 
hulp rekenen, terwijl 17% onder hen deze hulp best zouden kunnen gebruiken.  

 Laagopgeleiden rapporteren significant vaker beperkingen dan hoogopgeleiden. Dit kan voor een 
deel, maar niet helemaal, verklaard worden door de samenhang tussen beperkingen met leeftijd 
en geslacht. 

 Het percentage personen dat beperkingen aangeeft, is vrij gelijkaardig in de drie gewesten.  
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INLEIDING 

_ 

In 2017 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,7 jaar voor vrouwen en 79,0 jaar voor 
mannen. Voor de hele bevolking bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,4 jaar. Ten opzichte van 
2016 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor beide geslachten samen. Waar kort na Wereldoorlog II de 
levensverwachting in België bij de geboorte 62 jaar bedroeg bij mannen en 67 jaren bij vrouwen, geeft een 
vergelijkbare reeks tabellen beschikbaar voor de periode 1961-2011 aan dat op 50 jaar tijd mannen en vrouwen 
gemiddeld bijna 10 jaar hebben gewonnen (vrouwen iets minder dan mannen). Het gaat om een gemiddelde 
jaarwinst van 72 dagen voor vrouwen en 77 dagen voor mannen. Behalve voor enkele jaren, steeg de afgelopen 
20 jaar de levensverwachting elk jaar gemiddeld met meer dan twee maanden.  
 
Prognoses van het Federaal Planbureau geven aan dat het aandeel van de 67-plussers van 16% in 2018 zal 
stijgen tot 23% in 2070, terwijl de afhankelijkheidscoëfficiënt van de ouderen (67 + jaar/18-66 jaar) stijgt van 
26% in 2018 tot 40% in 2070. Vanaf 2030 zou het aandeel van de 67-plussers hoger zijn dan dat van de min-
18-jarigen (BRON: Federaal Planbureau). Bovendien zou tussen 2000 en 2060 de bevolking in België van meer 
dan 80 jaar met bijna een miljoen personen toenemen 1;2. De vergrijzing van de bevolking is, naast de evolutie 
in samenlevingsvormen, een van belangrijkste oorzaken van een sterke stijging van het aandeel 
eenpersoonshuishoudens in de bevolking (van 34% in 2017 tot 42% in 2070).  
 
Een groeiende levensverwachting betekent evenwel niet dat de oudere populatie perfect gezond is. Het concept 
“gezondheid” is dynamisch, complex en nauw verbonden met functioneren. De gezondheid van een individu 
omvat fundamenteel de capaciteit om alle acties en activiteiten te kunnen doen om ten volle betrokken te zijn 
in alle domeinen van het menselijk leven. De toename van de levensverwachting kan echter gepaard gaan met 
een groeiend aantal personen waarvan deze capaciteit in stijgende mate wordt beperkt. Inzicht krijgen in de 
aard en de mate van deze beperkingen is dan ook van uitzonderlijk belang. Adequaat fysiek functioneren speelt 
immers een zeer belangrijke rol in het behoud van de zelfredzaamheid bij de ouderen. Afnemende fysieke 
mogelijkheden en chronische aandoeningen dragen bovendien bij tot de behoefte aan hulp en tot een groeiende 
nood aan institutionalisering 3. 
 
In 1980 werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een hiërarchisch classificatiesysteem uitgewerkt 
waarin stoornissen, beperkingen en handicaps omschreven werden (ICIDH of ‘International Classification of 
Impairments, Disabilities and Handicaps’). Stoornissen hebben betrekking op een disfunctioneren op het 
organisch niveau, beperkingen verwijzen naar de gevolgen van de stoornissen voor het individueel normaal 
geacht functioneren, terwijl handicaps verwijzen naar de nadelen die een individu ervaart als gevolg van de 
stoornissen of beperkingen4. Dit ICIDH-classificatiesysteem werd verschillende malen herzien. Deze 
herzieningen mondden in 2001 uit in een nieuwe classificatie: de Internationale Classificatie van Stoornissen, 
Beperkingen en Handicaps (ICF of ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’). Deze 
nieuwe classificatie laat een meer dynamische en minder statistische of lineaire inschatting toe van de interactie 
tussen het functioneren en beperkingen enerzijds en individuele contextuele factoren (omgevingsfactoren en 
persoonlijke factoren) anderzijds. Centraal in de nieuwe benadering staat het functioneren. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de functionele en structurele integriteit enerzijds en activiteiten en participatie 
anderzijds. Een activiteit is de uitvoering van een taak of een actie (action) door een persoon. Participatie 
verwijst naar de betrokkenheid in een leefsituatie of deelname aan het maatschappelijke leven. De negatieve 
zijde van deze begrippen zijn stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Belangrijk in de ICF is ook de 
aandacht voor omgevingsfactoren of het geheel van de fysieke en sociale omgeving samen met de mentaliteit 
van omgeving (externe factoren) 5.  
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In dit onderdeel wordt gepoogd inzicht te verwerven in een problematiek met belangrijke beleidsconsequenties. 
Beperkingen zijn vaak een gevolg van een langdurige aandoening waarvan de prevalentie toeneemt met de 
leeftijd. Deze beperkingen dragen vooral bij tot de impact die langdurige aandoeningen hebben op de persoon 
en de maatschappij. Daarnaast leidt het ouder worden als proces ook tot een vermindering van de lichamelijke 
mogelijkheden. Een combinatie van strategieën om zowel langdurige aandoeningen te vermijden als de 
omgevingsfactoren van het ouder worden te optimaliseren is dus cruciaal om het vóórkomen van beperkingen 
onder controle te houden. Dit is in de eerste plaats nodig gezien de bevolkingsvooruitzichten, met een 
belangrijke verschuiving naar een oudere populatie in de nabije toekomst. 
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VRAGEN 
_ 

De indicatoren rond langdurige beperkingen zijn zowel gebaseerd op vragen in de mondelinge bevraging (via 
CAPI) als de schriftelijke bevraging. Voor het eerst worden de resultaten beschreven voor de zgn. GALI-
indicator (Global Activity Limitation Indicator), die deel uitmaakt van de Minimale Europese Gezondheidsmodule 
(Minimum European Health Module of MEHM). Deze indicator werd al sinds de Gezondheidsenquête 2001 
opgenomen als startmodule van de schriftelijke vragenlijst. Deze module richt zich tot alle respondenten van 
minstens 15 jaar en ouder, waarbij proxy bevraging niet toegelaten was. 
 
De meeste onderdelen van de module ‘langdurige beperkingen’ zijn enkel gericht op respondenten van 65 jaar 
of ouder. Bevraging via proxy was toegestaan. De overgrote meerderheid van de vragen opgenomen in deze 
module zijn conform deze voorgesteld in het kader van de Europese Regelgeving. Daarenboven werd, voor het 
eerst, de volledige short-set van vragen ontwikkeld door de Washington City Group on Disabilities toegevoegd 
in de vragenlijst. 

Vragen gebruikt in de gezondheidsenquête 2018 

De Global Activity Limitation Indicator (GALI) is gebaseerd op één vraag waarbij aan de respondent gevraagd 
wordt mogelijke gezondheidsgerelateerde beperkingen in te schatten: 
 
SH.03. Bent u, vanwege een gezondheidsprobleem, sinds 6 maanden of langer beperkt geweest in 

activiteiten die mensen gewoonlijk doen? 
 Ja, erg beperkt/ Ja, beperkt/ Neen, niet beperkt 
 
Een volgende set vragen behandelt de problematiek van beperkingen in mobiliteit en maakt al deel uit van de 
bevraging sinds de eerste Gezondheidsenquête (1997). Een vergelijking in de tijd is dus perfect mogelijk. 
 

IL.01. Ligt u de hele dag in bed, ook al is er iemand die u kan helpen opstaan? Ja / Neen 

IL.02.  Zit u de hele dag in de zetel (geen rolstoel), ook al is er iemand die u kan ondersteunen terwijl u 
stapt? Ja / Neen 

IL.03.  Bent u in uw verplaatsingen beperkt tot uw huis, flat of tuin? Ja / Neen 
 
De volgende vragen meten verschillende uitingsvormen van langdurige lichamelijke beperkingen. Op basis 
ervan kunnen verschillende indicatoren worden berekend. Voor de Gezondheidsenquête 2018 werd ervoor 
geopteerd de indicator voor langdurige beperkingen, zoals deze wordt voorgesteld door de Washington Group 
on Disabilities te berekenen en te rapporteren. 
 
IL.04. Heb je moeite om 500 meter op een vlak terrein te wandelen zonder stok, een ander hulpmiddel of 

hulp?  
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.05. Heb je moeite om een trap op- en af te gaan zonder stok of een ander hulpmiddel, zonder de 

trapleuning te gebruiken en zonder hulp? 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.06. Draagt u een bril of contactlenzen? Ja / Neen 
IL.07. Heb je moeite om het gezicht van iemand te herkennen op een afstand van 4 meter, dit is ongeveer 

de overkant van de straat?  
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
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IL.08. Heb je moeite om het gezicht van iemand te herkennen op een afstand van 1 meter, dit is ongeveer 
een armlengte?  

 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.09. Draagt u een hoorapparaat? Ja / Neen 
IL.10. Heb je moeite om te horen wat iemand zegt als het gesprek plaats vindt in een stille ruimte? (Bij 

normaal gebruik van een hoorapparaat) 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.11. Heb je moeite om een gesprek met een andere persoon te volgen in een lawaaierige ruimte? (Bij 

normaal gebruik van een hoorapparaat) 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.12. Heb je moeite om dingen te onthouden of je te concentreren? 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.13. Heb je moeite om te communiceren, dit wil zeggen om je verstaanbaar te maken of om anderen te 

verstaan? 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL.14. Heb je moeite om hard voedsel, zoals bijvoorbeeld een appel te bijten en te kauwen? 
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
 
De volgende set van vragen gaat over mogelijke beperkingen die mensen kunnen ondervinden bij het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten, zoals in en uit een bed stappen, zich aankleden, zich douchen,... 
 
IL.15. Ik zal een lijst voorlezen van enkele dagelijkse activiteiten die mensen doen. Kunt u aangeven of u 

gewoonlijk moeite hebt om een of meer van deze activiteiten zelf te doen?  
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL15.01. In en uit bed stappen  
IL15.02. Gaan zitten en opstaan uit een stoel 
IL15.03. Uzelf aan- en uitkleden 
IL15.04. In bad gaan of een douche nemen 
IL15.05.  Uw handen en gezicht wassen 
IL15.06. Met mes en vork eten 
IL15.07. Het toilet gebruiken 
IL16. Als we alle dagelijkse activiteiten nemen waarvoor u moeite hebt om ze zelf te doen. Wordt u er 

gewoonlijk bij geholpen? 
 Ja, voor toch minstens één activiteit / Neen, ik doe al deze activiteiten zelf 
IL.17. Zou u er hulp bij kunnen gebruiken?  
 Ja, voor minstens één activiteit / Neen 
 
Tenslotte wordt via de volgende vragenset ingeschat in welke mate mensen beperkt zijn in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, zoals de maaltijden klaarmaken, de telefoon gebruiken. Hierbij werd de mogelijkheid 
voorzien om aan te geven dat respondenten een bepaalde huishoudelijke taak niet doen of nooit hebben 
gedaan. 
 
IL18.  Ik zal nu een laatste lijst voorlezen van enkele huishoudelijke activiteiten. Kunt u aangeven of u 

gewoonlijk moeite hebt om een of meer dan deze activiteiten zelf te doen?  
 Nee, geen moeite / Ja, enige moeite / Ja, veel moeite / Dat lukt me helemaal niet 
IL18.01. De maaltijden klaarmaken 
IL18.02. De telefoon gebruiken 
IL18.03. De boodschappen doen 
IL18.04. Medicatie beheren 
IL18.05. Licht huishoudelijk werk doen  
IL18.06. Nu en dan zwaar huishoudelijk werk doen 
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IL18.07. De geldzaken en dagelijkse administratie regelen 
IL19. Als we alle huishoudelijke activiteiten nemen waarvoor u moeite hebt om ze te doen. Wordt u er 

gewoonlijk bij geholpen? 
 Ja, voor toch minstens één activiteit / Neen, ik doe al deze activiteiten zelf 
IL.20. Zou er hulp bij kunnen gebruiken?  Ja, voor minstens één activiteit / Neen  
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INDICATOREN 

_ 

Er werd voor geopteerd in dit rapport enkel de resultaten te bespreken voor de bevolking van 65 jaar en ouder. 
In de tabellen achteraan dit rapport zijn ook de resultaten voor de bevolking van 15 jaar en ouder opgenomen. 

 

IL_GALI_1 Gebaseerd op vraag SH.03. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met 
gezondheidsgerelateerde beperkingen (GALI-indicator) 

IL_GALI_2 Gebaseerd op vraag SH.03. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met 
gezondheidsgerelateerde beperkingen (GALI-indicator) 

IL_1 Gebaseerd op IL.01, IL.02, IL.03. Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens 
de ernst van de beperkingen in bewegingsvrijheid 

IL_2 Gebaseerd op IL.01, IL.02, IL.03. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met 
beperkingen in bewegingsvrijheid 

IL_3 Gebaseerd op IL.01, IL.02, IL.03. Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens 
de ernst van de beperkingen in bewegingsvrijheid 

IL_4 Gebaseerd op IL.01, IL.02, IL.03. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met 
beperkingen in bewegingsvrijheid 

IL_5 Gebaseerd op IL.05 tot IL.13,IL.1503, IL.1504. Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en 
ouder volgens de ernst van functionele beperkingen 

IL_6 Gebaseerd op IL.05 tot IL.13,IL.1503, IL.1504. Percentage van de bevolking van 65 jaar en 
ouder met functionele beperkingen  

IL_7 Gebaseerd op IL.1501 tot IL.1507. Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens 
de ernst van beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 

IL_8 Gebaseerd op IL.1501 tot IL.1507. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met 
beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 

IL16_1  Gebaseerd op IL.16. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt  

IL17_1 Gebaseerd op IL.17. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten dat hulp nodig heeft  

IL_9 Gebaseerd op IL.1801 tot IL.1807. Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens 
de ernst van beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten 

IL_10 Gebaseerd op IL.1801 tot IL.1807. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met 
beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten 

IL19_1 Gebaseerd op IL.19. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt  

IL20_1 Gebaseerd op IL.20. Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft
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RESULTATEN 

_ 

1. Gezondheidsgerelateerde beperkingen 

1.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

Ruim één derde (36,7%) van de oudere bevolking (van 65 jaar en ouder) meldt gezondheidsgerelateerde 
beperkingen, dit wil zeggen “sinds 6 maanden of langer (matig of ernstig) beperkt te zijn geweest in activiteiten 
die mensen gewoonlijk doen”.  
 
Regionale verschillen 

Dit percentage kan in elk gewest teruggevonden worden: 35,9% in het Vlaams Gewest, 36,7% in het Brussels 
Gewest en 38,5% in het Waals Gewest (Figuur 1). 
 

Figuur 1 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met gezondheidsgerelateerde beperkingen, 
volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018  

 

 

 

 

 
 

1.2. EVOLUTIE 

Een trendanalyse geeft een systematische en significante daling aan van het percentage ouderen met 
gezondheidsgerelateerde beperkingen doorheen de tijd (d.i. vanaf 2001). Deze daling kan voor elk van de 
gewesten worden vastgesteld en gaat zowel op voor mannen als voor vrouwen (Figuur 1). 
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1.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder geven vrouwen (40,8%) significant meer dan mannen (31,6%) aan 
door hun gezondheidssituatie beperkt te zijn. De samenhang met leeftijd is overduidelijk: in de leeftijdsgroep 
65-74 jaar gaat het om 29,3% van de bevolking, in de leeftijdsgroep 75+ jaar om niet minder dan 45,7% 
(Figuur 2). 

 

Figuur 2 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met gezondheidsgerelateerde beperkingen, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

1.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Gezondheidsgerelateerde beperkingen zijn duidelijk gerelateerd aan het opleidingsniveau, althans zo blijkt uit 
het ruwe cijfermateriaal. Bij ouderen zonder diploma of slechts een diploma lager onderwijs geeft 45,5% 
beperkingen aan, een percentage dat systematisch daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt: bij de hoogste 
opgeleide ouderen gaat het nog om 28,4% van de bevolking. Na correctie voor leeftijd en geslacht verdwijnt 
echter dit profiel en kan geen associatie tussen opleiding en beperking in de oudere bevolking worden 
vastgesteld. Merk op dat voor het Brussels Gewest het aantal ouderen eerder beperkt is, zodat de percentages 
ouderen met gezondheidsgerelateerde beperkingen volgens opleidingsniveau met de nodige voorzichtigheid 
moeten worden geïnterpreteerd. 
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2. Beperkingen in bewegingsvrijheid  

2.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder geeft 15,2% van de bevolking in België aan beperkt te zijn in hun 
bewegingsvrijheid: 8% is beperkt in zijn verplaatsingen tot het huis, de flat of de tuin, terwijl 5,6% genoodzaakt 
is quasi permanent in een zetel te zitten en 1,6% permanent bedlegerig is.  
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage personen van 65 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid varieert nauwelijks 
volgens gewest; het gaat om 15,9% in het Vlaams Gewest, 13.6% in het Brussels Gewest en 14,4% in het 
Waals Gewest (Figuur 3).   
 

Figuur 3 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in bewegingsvrijheid, volgens 
gewest en jaar, Gezondheidsenquête,, België 2018 

 

 

 

 

2.2. EVOLUTIE 

Het percentage ouderen met beperkingen in bewegingsvrijheid daalt systematisch en significant doorheen de 
jaren, een daling die in elk van de gewesten kan worden vastgesteld (Figuur 3). 

2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder geven vrouwen (16,9%) meer dan mannen (13,0%) aan beperkt te 
zijn in hun bewegingsvrijheid. Het gaat hierbij iets meer uitgesproken over verschillen in beperkingen tot 
verplaatsing tot het huis, de flat of de tuin (8,7% bij vrouwen van 65 jaar en ouder, 7,1% bij mannen), en de 
noodzaak om quasi permanent in een zetel te zitten (6,5% bij vrouwen en 4,5% bij mannen) dan om permanente 
bedlegerigheid (1,7% bij vrouwen, 1,4% bij mannen). Na correctie voor leeftijd, vallen de verschillen in 
beperkingen in bewegingsvrijheid echter helemaal weg. 
 
Beperkt zijn in bewegingsvrijheid hangt nauw samen met de leeftijd (Figuur 4): in de leeftijdsgroep 65-74 jaar 
geeft 6,6% van de bevolking aan beperkt te zijn, in de leeftijdsgroep 75+ jaar gaat het om niet minder dan 
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24,6%, een overduidelijk statistisch significant verschil. De sterke toename in beperkingen geldt voor elke 
onderscheiden mate van beperkingen: waar in de leeftijdsgroep 65-74 jaar 3,8% van de bevolking aangeeft 
beperkt te zijn tot het verplaatsen in het huis, de flat of de tuin, stijgt dit percentage tot 6,1% bij de bevolking 
van 75+ jaar, voor de noodzaak om quasi permanent in een zetel te zitten gaat het om een stijging van 1,9% 
(leeftijdsgroep 65-74 jaar) tot 9,7% (leeftijdsgroep 75+ jaar). Voor permanente bedlegerigheid gaat het om een 
stijging van 1% (leeftijdsgroep 65-74 jaar) tot 2.3% (leeftijdsgroep 75+ jaar).  

 
Figuur 4 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in bewegingsvrijheid, volgens 

geslacht, leeftijd en gewest, , Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

In de hier beschouwde leeftijdsgroep is er duidelijk sprake van een sociale gradiënt: het percentage personen 
met beperkingen in bewegingsvrijheid is substantieel lager bij diegenen die beschikken over een diploma hoger 
onderwijs (6,5%) dan bij personen met een diploma hoger secundair (15.7%), lager secundair (18,4%) of lager 
onderwijs/geen diploma (26,4%). Verschillen volgens opleidingsniveau kunnen teruggevonden worden voor 
elke gradatie van beperkingen in bewegingsvrijheid. Niettemin geven de voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde 
resultaten aan dat verschillen volgens opleidingsniveau eerder verschillen volgens leeftijd weergeven: enkel bij 
de hoogst opgeleiden kan nog een statistisch significant verschil in de prevalentie van beperking in 
bewegingsvrijheid in vergelijking met de lager opgeleiden worden vastgesteld. Merk op dat voor het Brussels 
Gewest het aantal ouderen eerder beperkt is, zodat de percentages ouderen met beperkingen in 
bewegingsvrijheid volgens opleidingsniveau met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 
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3. Functionele beperkingen  

3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

Bijna één op drie inwoners (35,3%) van minstens 65 jaar oud geeft aan ernstig beperkt te zijn in minstens één 
van de volgende functionele domeinen: zien, horen, stappen, kenvermogen, zelfzorg of communicatie, terwijl 
34,4% aangeeft matig beperkt te zijn en 30,3% geen enkele functionele beperking meldt.  

Regionale verschillen 

Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat ernstige beperkingen meldt, ligt hoger in het Vlaams Gewest 
(37,1%) dan in het Brussels Gewest (32,8%) en het Waals Gewest (32,3%), maar na correctie voor leeftijd en 
geslacht verdwijnen deze gewestelijke verschillen.  

3.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Vrouwen geven iets meer (36,3%) dan mannen (33,9%) aan ernstig functioneel beperkt te zijn (Figuur 5). 
Wanneer de aandacht echter uitgaat naar het percentage personen met zeer ernstige beperkingen, is het 
onderscheid tussen mannen (12,8% meldt zeer ernstige beperkingen) en vrouwen (19,6% meldt zeer ernstige 
beperkingen) meer uitgesproken. 
 
Functionele beperkingen hangen duidelijk samen met de leeftijd: waar in de leeftijdsgroep 65-74 jaar 23,1% 
meldt ernstig beperkt te zijn, stijgt dit percentage tot 48,4% vanaf de leeftijd van 75 jaar (bijna de helft van de 
bevolking in deze leeftijdsgroep!). Vooral de toename van personen die melden zeer ernstig beperkt te zijn op 
minstens één van de onderscheiden domeinen (van 6.3% in de leeftijdsgroep 65-74 jaar tot 27.8% in de 
leeftijdsgroep van 75+) is hiervoor verantwoordelijk. 
 

3.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er kan een duidelijke sociale gradiënt vastgesteld worden in de prevalentie van ernstige functionele beperkingen 
bij personen van 65 jaar en ouder: bij diegenen zonder diploma/diploma lager onderwijs meldt niet minder van 
53,4% ernstige functionele beperkingen, terwijl dit percentage daalt tot 40,4% bij ouderen met een lager 
secundair diploma, tot 34,2% bij ouderen met een hoger secundair diploma en tot 22,9% bij ouderen met een 
hoger diploma. Na correctie voor leeftijd en geslacht ligt het percentage ouderen met ernstige functionele 
beperkingen – in vergelijking met de laagst opgeleiden – significant lager bij personen met een hoge secundair 
of een hoger diploma. 
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Figuur 5 | Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met functionele beperkingen, volgens geslacht, 
leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

4. Beperkingen in dagelijkse activiteiten  

4.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

Bij diegenen van 65 jaar en ouder geeft 27.6% aan (matig (13%) of ernstig (14,6%)) beperkt te zijn in het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals in en uit bed stappen of gaan zitten en opstaan uit een stoel, zichzelf 
aan- en uitkleden, in bad gaan of een douche nemen, met mes en vork eten of het toilet gebruiken. 
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat aangeeft (matig of ernstig) beperkt te zijn, is gelijkaardig 
voor het Vlaams Gewest (28,2%), het Brussels Gewest (26,1%) en het Waals Gewest (26,7%) (Figuur 6). 
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Figuur 6 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in dagelijkse activiteiten, volgens 
gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

 

4.2. EVOLUTIE 

Het percentage personen met (ernstige of matige) beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten is vrij 
stabiel in de tijd: 31,5% in 2008, 28,9% in 2013 en 27,6% in 2018 (Figuur 6). Althans kan er na correctie voor 
leeftijd en geslacht geen trend in deze percentages worden teruggevonden. 
 

4.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Bij vrouwen van 65 jaar en ouder is het percentage dat aangeeft (matige of ernstige) beperkingen toe hebben 
voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten hoger (32,3%) dan bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep (21,5%) 
(Figuur 7). Dit verschil heeft vooral betrekking op de hogere prevalentie van ernstige beperkingen bij vrouwen 
(17,5%) in vergelijking met mannen (10,8%). Na correctie voor leeftijd is het percentage vrouwen met 
beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten significant hoger dan bij mannen. 
 
Leeftijd is een belangrijke determinant voor beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Waar in de 
leeftijdsgroep van 65-74 jaar 14,7% aangeeft (matig of ernstig) beperkt te zijn, stijgt dit percentage tot 41,5% in 
de leeftijdsgroep van 75+ jaar. Het gaat hierbij zowel om een stijging van het percentage personen dat matige 
beperkingen aangeeft (van 9% in de leeftijdsgroep van 65-74 jaar tot 17,3% in de leeftijdsgroep van 75+ jaar) 
als om een stijging van het percentage personen met ernstige beperkingen (van 5,7% in de leeftijdsgroep van 
65-74 jaar tot 24,2% in de leeftijdsgroep van 75+ jaar). 
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Figuur 7 | Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

4.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het melden van (matige of ernstige) beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten bij personen van 
65 jaar en ouder hangt nauw samen met het opleidingsniveau. Waar 43,8% van diegenen zonder 
diploma/diploma lager onderwijs beperkingen meldt, daalt dit percentage systematisch in functie van het 
opleidingsniveau: tot 31,9% bij personen met een diploma lager secundair, tot 28,1% bij personen met een 
diploma hoger secundair en tot 15,6% bij personen met een diploma hoger onderwijs. Deze verschillen blijven 
statistisch significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de resultaten. 

5. Hulp bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten 

5.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

Bij diegenen die aangaven (in enige of in ernstige mate) beperkt te zijn bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten, werd nagegaan of zij ‘gewoonlijk’ hierbij werden geholpen. De resultaten tonen aan dat 42,3% van 
diegenen met beperkingen niet geholpen wordt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.  
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Regionale verschillen 

In het Brussels Gewest is het percentage personen met beperkingen die ‘gewoonlijk’ worden geholpen lager 
(37,9%) in vergelijking met beide overige gewesten (Vlaams Gewest: 42%, Waals Gewest: 44%) (Figuur 8), 
maar na correctie voor leeftijd en geslacht verdwijnen de gewestelijke verschillen. 
 

Figuur 8 | Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in dagelijkse activiteiten dat niet 
wordt geholpen, volgens gewest en jaar, België 2018 

 

 

 

 

5.2. EVOLUTIE 

In vergelijking met de resultaten van de vorige gezondheidsenquête (2013) lijkt het percentage personen met 
beperkingen dat niet wordt geholpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten te stijgen van 34,4% tot 42,3% 
(Figuur 8). Na correctie voor leeftijd en geslacht is deze stijging echter niet significant.  
 

5.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage mannen met beperkingen dat niet wordt geholpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
(44,8%) is hoger dan het aantal vrouwen in dergelijke situatie (41%) (Figuur 9), maar ook hier speelt enkel het 
leeftijdsaspect; na correctie voor leeftijd is dit verschil niet significant. 
 
In de leeftijdsgroep 65-74 jaar, geeft 58,8% van diegenen met beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten geholpen aan niet geholpen te worden, een percentage dat significant daalt tot 36% in de 
leeftijdsgroep van 75+ jaar. 
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Figuur 9 | Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat niet wordt geholpen bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België, 2018 

 

  

  

 

5.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage personen met beperkingen dat niet wordt geholpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
stijgt met het opleidingsniveau: van 36,3% bij diegenen zonder diploma of slechts een diploma lager onderwijs 
tot 58,1% bij diegenen met een diploma hoger onderwijs. Deze verschillen zijn echter niet significant na correctie 
voor leeftijd en geslacht. 

6. Hulp nodig bij het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten  

6.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

De aandacht gaat hier uitsluitend naar die personen met beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
die aangaven alle in de vragenlijst opgesomde activiteiten toch zelf (zonder hulp) te doen. Hen werd gevraagd 
of ze niettemin hulp zouden kunnen gebruiken. De resultaten geven aan dat één op vijf onder hen (20,7%) best 
hulp zouden kunnen gebruiken. Enige voorzichtigheid met de interpretatie van de resultaten is noodzakelijk, 
gezien het beperkt aantal bevraagde personen in deze situatie.  
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Regionale verschillen 

Het percentage personen met beperkingen dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken is ongeveer gelijk in alle 
gewesten: 19,8% in het Vlaams Gewest, 20,3% in het Brussels Gewest en 22,6% in het Waals Gewest.  

6.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage vrouwen met beperkingen dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten (23,7%) lijkt hoger, maar is niet significant verschillend van het percentage mannen dat 
aangeeft hulp te kunnen gebruiken (15,5%). Het percentage personen dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken 
bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ligt quasi gelijk in beide hier beschouwde leeftijdsgroepen 
(Figuur 10).  
 

Figuur 10 | Percentage van de bevolking van 65 jaar dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

7. Beperkingen in huishoudelijke activiteiten  

7.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

Iets minder dan de helft van de bevolking van 65 jaar en ouder (46,2%) meldt beperkingen bij het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten zoals maaltijden klaarmaken, de telefoon gebruiken, boodschappen doen,…, 15,2% 
geeft aan problemen te hebben bij het uitvoeren van tenminste één activiteit en wordt beschouwd als matig 
beperkt, 31,0% meldt ernstige problemen bij het uitvoeren van tenminste één activiteit of kan minstens één 
activiteit onmogelijk zonder de hulp van anderen en wordt dan ook beschouwd als ernstig beperkt. Te melden 
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is dat respondenten in de enquête konden aangeven dat ze één of meerdere huishoudelijke activiteiten niet 
hoefden te doen. Deze activiteiten werden desgevallend voor de berekening van de indicator niet in aanmerking 
genomen. 

Regionale verschillen 

In het Vlaams Gewest geeft net iets meer dan de helft van de bevolking van 65 jaar en ouder (matig of ernstig) 
beperkt te zijn. In het Brussels Gewest gaat het om 43,8% in het Waals Gewest om 37,4%. Het verschil tussen 
dit percentage in het Vlaams en Waals gewest is, na correctie voor leeftijd en geslacht, significant. 
 
Het hogere percentage in het Vlaamse Gewest geldt zowel voor wat de matige beperkingen (17,6% tegen 
13,1% in het Brussels Gewest en 11,1% in het Waals Gewest) als wat de ernstige beperkingen betreft (33,5% 
tegen 30,7% in het Brussels Gewest en 26,3% in het Waals Gewest). 

7.2. EVOLUTIE 

In vergelijking met de resultaten van de vorige gezondheidsenquête (2013) is het percentage personen van 65 
jaar en ouder dat (matige of ernstige) beperkingen meldt onveranderd gebleven (2013: 46,8%, 2018: 46,2%). 

7.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Vrouwen van 65 jaar en ouder geven meer (54,4%) dan mannen (35,5%) in dezelfde leeftijdsgroep (matig of 
ernstig) aan beperkt te zijn (Figuur 11). Dit geldt zowel voor wat betreft de matige beperkingen (17,5% bij 
vrouwen en 12,2% bij mannen) als voor de ernstige beperkingen in huishoudelijke activiteiten (36,9% bij 
vrouwen en 23,2% bij mannen). Na correctie voor leeftijd blijft het percentage vrouwen met beperkingen 
significant hoger in vergelijking met het percentage mannen in dergelijke situatie. 
 
Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat (matige of ernstige) beperkingen meldt, stijgt drastisch met 
de leeftijd: in de leeftijdsgroep 65-74 jaar gaat het om 29,1%, in de leeftijdsgroep van 75+ jaar gaat het om niet 
minder dan 64,7%. Deze stijging is minder uitgesproken voor matige beperkingen (van 13,4% in de 
leeftijdsgroep 65-74 jaar tot 17,2% in de leeftijdsgroep van 75+ jaar), maar daarentegen expliciet voor ernstige 
beperkingen (van 15,7% in de leeftijdsgroep 65-74 jaar tot 47,6% in leeftijdsgroep van 75+ jaar). Na correctie 
voor geslacht ligt het percentage personen met beperkingen significant hoger bij de oudste hier onderscheiden 
leeftijdscategorie. 
 

7.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het melden van (matige of ernstige) beperkingen vertoont een duidelijk sociale gradiënt; waar in de laagste 
opleidingsgroep (geen diploma/lager onderwijs) 67,7% van de bevolking van 65 jaar en ouder (matige of 
ernstige) beperkingen meldt, daalt dit percentage in hoger opleidingsgroepen: 53,1% bij diegenen met een 
diploma lager secundair als hoogste diploma, 45,5 bij diegenen met een diploma hoger secundair tot 31% bij 
de hoogst opgeleiden. Na correctie voor leeftijd en geslacht is het percentage ouderen met (matige of ernstige) 
beperkingen significant lager bij de hoogst opgeleiden in vergelijking met de laagst opgeleiden. 
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Figuur 11 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

  

  

 

8. Hulp bij het uitvoeren van huishoudelijke 
activiteiten  

8.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

Bij diegenen die aangaven (in enige of in ernstige mate) beperkt te zijn bij het uitvoeren van huishoudelijke 
activiteiten, werd nagegaan of zij ‘gewoonlijk’ hierbij werden geholpen. De resultaten tonen aan dat 27,2% van 
diegenen met beperkingen deze activiteiten zelf, zonder hulp (moeten) doen.  
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage personen met beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat niet wordt 
geholpen, is licht hoger in het Vlaams Gewest (28,8%) dan in het Brussels Gewest (24,7%) en het Waals 
Gewest (23,6%), maar deze verschillen zijn na correctie voor leeftijd en geslacht, niet significant. 
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8.2. EVOLUTIE 

In vergelijking met de resultaten van de vorige gezondheidsenquête (2013) stijgt het percentage personen met 
beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat niet wordt geholpen van 24,6% tot 27,2%, maar 
ook hier gaat het om een niet significante wijziging.  

8.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage mannen met beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat niet wordt 
geholpen (31,4%), is hoger dan het aantal vrouwen in dergelijke situatie (25,1%) (Figuur 12). Dit verschil is 
echter niet significant na correctie voor leeftijd.  
 
De resultaten geven aan dat in de leeftijdsgroep 65-74 jaar het percentage personen met beperkingen bij het 
uitvoeren van huishoudelijke activiteiten dat niet wordt geholpen, hoger is (38,9%) dan deze van toepassing op 
de leeftijdsgroep van 75+ jaar (21,5%), een verschil dat significant blijft na correctie voor leeftijd. 
 

Figuur 12 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen bij het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, 
Gezondheidsenquête, België 2018 
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8.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Hoewel het ruwe cijfermateriaal dit suggereert, kan geen significante samenhang vastgesteld worden tussen 
het opleidingsniveau en het gebrek aan hulp bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten bij ouderen met 
beperkingen.  

9. Hulp nodig bij het uitvoeren van huishoudelijke 
activiteiten 

9.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË  

De aandacht gaat hier uitsluitend naar die personen met beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke 
activiteiten die aangaven alle in de vragenlijst opgesomde activiteiten zelf (zonder hulp) te doen. Hen werd 
gevraagd of ze niettemin hulp zouden kunnen gebruiken. De resultaten geven aan dat 17,3% onder hen best 
hulp zouden kunnen gebruiken.  
 
Regionale verschillen 
 
De percentages per gewest (Vlaams Gewest: 15,1% van die personen met beperkingen die thans geen hulp 
krijgen, maar deze wel zouden kunnen gebruiken, Brussels Gewest: 33,0%, Waals Gewest: 19,6%) dienen met 
de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, gezien ze gebaseerd zijn op informatie verstrekt door een 
klein aantal personen. 
 

9.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage vrouwen met beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten dat aangeeft hulp te 
kunnen gebruiken (22,0%) is veel hoger dan het percentage mannen dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken 
(9,6%) (Figuur 13). Niettemin is dat verschil niet statistisch significant na correctie voor leeftijd. 
 
Het percentage personen dat aangeeft hulp te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten 
is hoger in de leeftijdscategorie 65-74 jaar (19,1%) dan in de leeftijdscategorie 75+ jaar (15,6%). Het verschil is 
evenmin significant na correctie voor geslacht. 
 

9.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage personen dat hulp kan gebruiken bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten daalt in regel 
naarmate het opleidingsniveau stijgt: van 21,3% bij diegenen zonder diploma/diploma lager, 15,9% van 
diegenen met een diploma lager secundair, 13,7% van diegenen met een diploma hoger secundair onderwijs 
om dan weer iets te stijgen tot 20% bij de hoogst opgeleiden. Ook hier zijn de verschillen na correctie voor 
leeftijd en geslacht niet significant. 
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Figuur 13  Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen bij het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft, volgens geslacht, leeftijd en gewest, 
Gezondheidsenquête, België 2018 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 

_ 

Omschrijving van de situatie in België volgens de resultaten van de Gezondheidsenquête 2018 

 
Het concept “gezondheid” is dynamisch, complex en nauw verbonden met het functioneren van mensen. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mate waarin de bevolking van 65 jaar en ouder beperkt is in het 
uitvoeren van activiteiten. Hiervoor werden verschillende indicatoren gebruikt die zowel beperkingen globaal 
inschatten, zonder verwijzingen naar (beperkingen in) concrete activiteiten als beperkingen bij het uitvoeren 
van concrete (dagelijkse, huishoudelijke) activiteiten.  
 
Achtereenvolgens werd nagegaan of ouderen beperkt zijn in activiteiten vanwege gezondheidsproblemen, of 
ze problemen ondervinden in het hun bewegingsvrijheid, of ze functionele problemen hebben en of ze 
problemen ondervinden bij het uitvoeren van belangrijke, dagelijkse activiteiten die nodig zijn om zelfstandig te 
kunnen functioneren, zoals een trap oplopen, in en uit bed stappen, eten, zich wassen en aankleden. Tenslotte 
wordt ook gepeild naar beperkingen in eerder complexe huishoudelijke activiteiten zoals boodschappen doen, 
een maaltijd bereiden, een telefoongesprek voeren, het huishouden doen, of geldzaken regelen, stuk voor stuk 
vaardigheden die mensen in staat stellen om onafhankelijk van anderen te functioneren.  
 
Duidelijk is alvast dat voor alle opgesomde activiteiten – van de eenvoudige tot de complexe – een duidelijke 
samenhang bestaat met leeftijd. Ouder worden lijkt onlosmakelijk samen te hangen met beperkingen. In de 
leeftijdsgroep van 65-74 jaar meldt bijna 30% van de bevolking beperkingen die met de gezondheid te maken 
hebben, in de leeftijdsgroep van 75+ jaar gaat het om niet minder dan 46%. In deze laatste leeftijdsgroep geeft 
een kwart van de bevolking aan in hun bewegingsvrijheid beperkt te zijn. Wordt verder ingezoomd op functionele 
domeinen als ‘zien’, ‘horen’, ‘stappen’, ‘kenvermogen’, ‘zelfzorg’ en ‘communicatie’, dan meldt 35% van de 
oudere bevolking minstens op één van voor vermelde domeinen (matig of ernstig) beperkt te zijn. Ook hier is 
de samenhang met de leeftijd overduidelijk: meer dan een kwart van de bevolking van 75 of ouder geeft aan 
ernstig functioneel beperkt te zijn.  
 
Ook indien verder wordt ingegaan op beperkingen in het uitvoeren van (dagelijkse, huishoudelijke) activiteiten, 
is de samenhang tussen leeftijd en beperkingen duidelijk: bijna een kwart van de bevolking van 75 jaar en ouder 
meldt ernstige beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en bijna de helft meldt ernstige 
beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten zoals maaltijden klaarmaken, de telefoon gebruiken 
of boodschappen doen – en heeft dus problemen om onafhankelijk van anderen te leven.  
 
In globale termen worden vrouwen in de oudste leeftijdsgroepen meer dan mannen getroffen door beperkingen.  
 
Het hebben van beperkingen lijkt ook samen te hangen met het opleidingsniveau: lager opgeleiden geven vaker 
dan hoger opgeleiden aan met beperkingen door het leven te moeten gaan. Let wel, het gaat hier steeds om 
de oudste leeftijdsgroepen, d.i. vanaf de leeftijd van 65 jaar. De meerderheid van hen behoren tot de 
‘babyboomgeneratie’, personen die kort na WO II zijn geboren. Lager opgeleiden zijn dan ook vaak diegenen 
die een arbeidsloopbaan in arbeidsintensieve industriële sectoren achter de rug hebben, met wellicht al dan 
niet zware lichamelijke gevolgen. 
 
Ongeveer één op vijf ouderen met beperkingen – en dan vooral vanaf de leeftijd van 75 jaar - geeft aan hulp 
nodig te hebben voor het uitvoeren van (dagelijkse en/of huishoudelijke) activiteiten maar deze niet te krijgen.  
 
De resultaten van de gezondheidsenquête zijn een “snapshot” van de lichamelijke beperkingen die mensen 
ervaren en hebben onmiskenbaar een subjectief karakter: beperkingen die mensen alsnog melden zijn de 
resultante van een wellicht lange voorgeschiedenis. Het betreft enerzijds het zich aanpassen aan de omgeving 
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als gevolg van een verander(en)de lichamelijke toestand (bijvoorbeeld door het anders, minder frequent en 
minder intensief verrichten van activiteiten) en anderzijds het aanpassen van de omgeving zodat de impact van 
een verander(en)de lichamelijke toestand althans deels worden gecompenseerd (bijvoorbeeld door het 
inschakelen van hulpmiddelen en het aanpassen van de fysieke leefomstandigheden). Op basis van de 
resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2018, waarvoor deelnemers aan de Gezondheidsenquête werden 
uitgenodigd, kunnen ook eerder objectieve resultaten (o.a. de handgreep) omtrent de lichamelijke beperkingen 
bij ouderen worden afgeleid. De resultaten van dit gezondheidsonderzoek worden in een later rapport 
opgenomen. 
 

Vergelijkbare gegevens 

Er werd vermeld dat de overgrote meerderheid van de vragen – en de corresponderende indicatoren - 
opgenomen in deze module, conform zijn met deze voorgesteld in het kader van de Europese Regelgeving. Zo 
werd de indicator ‘gezondheidsgerelateerde beperkingen’ gemodelleerd op basis van de GALI (Global Activity 
Limitations Indicator), die deel uitmaakt van de Minimal European Health Module (MEHM) en o.a. opgenomen 
is in de Europese SILC (Statistics on Income and Living Conditions) en EHIS (European Health Interview 
Survey). De EHIS (Wave II) werd in de Belgische Gezondheidsenquête 2013 deels geïncorporeerd, de EHIS 
(Wave III) werd quasi volledig opgenomen in de Gezondheidsenquête 2018. Gezien de dataverzameling in het 
kader van EHIS Wave III in de overgrote meerderheid van de EU landen pas in 2019 wordt georganiseerd, 
kunnen enkel de resultaten van Gezondheidsenquête 2013 met de andere Europese landen worden 
vergeleken. 
 
Zo werd, op basis van EHIS Wave II, het percentage ouderen (65+ jaar) dat beperkingen in de dagelijkse 
activiteiten meldt, op 24% geschat: 15% meldde matige beperkingen, 9% meldde ernstige beperkingen. De 
resultaten voor België, op basis van de Gezondheidsenquête 2013, toonde aan dat 28,8% van de ouderen 
beperkingen in dagelijkse activiteiten meldde; 12,1% meldde matige beperkingen, 16,7% ernstige beperkingen. 
Dit laatste percentage was het hoogst in vergelijking met alle overige Europese landen. 
 
Voor wat beperkingen in huishoudelijke activiteiten betreft, kan op basis van EHIS Wave II worden geschat dat, 
over alle Europese landen heen, 46,1% van de oudere bevolking beperkingen meldde in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten; bij 20,3% ging het om matige beperkingen, bij 25,8% om ernstige beperkingen. Voor 
België ging het om in totaal 46,8% van de oudere bevolking, een percentage dat nauwelijks afwijkt van het 
percentage vastgesteld op Europees niveau. Niettemin moet ook hier vastgesteld worden dat het percentage 
ouderen dat ernstige beperkingen in huishoudelijke activiteiten meldde, relatief hoog was (34,6%) in vergelijking 
met de percentages teruggevonden in de overige Europese landen. 
 
Pas in 2020-2021 zal het mogelijk zijn de resultaten met betrekkingen tot beperkingen bij de ouderen te 
vergelijken met de overige Europese landen, eenmaal alle gegevens in het kader van EHIS Wave III zijn 
verzameld. 

Aanbevelingen 

De stijgende levensverwachting is één van de grootste successen van de welvaartstaat. De relatieve stijging 
van het aandeel ouderen die hiermee gepaard gaat, en de uitdagingen die dit met zich mee brengt voor het 
gezondheidssysteem is een algemeen westers fenomeen. Een essentiële vraag is of de veroudering van de 
bevolking noodzakelijkerwijs een toename betekent van het aantal personen met beperkingen en, 
dientengevolge, een toename van de vraag naar hulp. Feit is dat, minder in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar, 
maar zeker in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder, een zeer aanzienlijke minderheid van de ouderen 
beperkingen meldt, hoe deze ook omschreven mogen worden. Feit is ook dat één op vijf ouderen met 
beperkingen een nood aan hulp meldt, maar deze hulp vooralsnog niet krijgt. Gegeven deze achtergrond dient 
een meersporenbeleid gevoerd te worden: (1) een beleid erop gericht beperkingen te voorkomen door ouderen 
zo lang mogelijk gezond en actief te houden, (2) een verdere uitbouw van zowel mantelzorg als professionele 
zorg om ouderen met beperkingen te ondersteunen in hun activiteiten.  
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SAMENVATTENDE TABELLEN 
Tabel 1 | Evolutie van lichamelijke beperkingen in België 1997-2018 

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage ouderen met gezondheidsgerelateerde beperkingen - 46,1 40,2 42,7 37,2 36,7 

Percentage ouderen met beperkingen in bewegingsvrijheid 18,9 20,5 19,3 14,8 16,4 15,2 

Percentage ouderen met functionele beperkingen - - - - - 35,3 

Percentage ouderen met beperkingen in dagelijkse activiteiten - - - 31,5 28,8 27,6 

... dat niet wordt geholpen bij dagelijkse activiteiten - - - - 34,4 42,3 

... dat hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten - - - - - 20,7 

Percentage ouderen met beperkingen in huishoudelijke activiteiten - - - - 46,8 46,2 

... dat niet wordt geholpen bij huishoudelijke activiteiten - - - - 24,6 27,2 

... dat hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten - - - - - 17,3 

 
Tabel 2 | Evolutie van lichamelijke beperkingen in het Vlaams Gewest 1997-2018 

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage ouderen met gezondheidsgerelateerde beperkingen - 43,3 36,0 39,5 34,2 35,9 

Percentage ouderen met beperkingen in bewegingsvrijheid 17,4 19,3 19,5 15,2 17,7 15,9 

Percentage ouderen met functionele beperkingen - - - - - 37,2 

Percentage ouderen met beperkingen in dagelijkse activiteiten - - - 31,6 28,4 28,2 

... dat niet wordt geholpen bij dagelijkse activiteiten - - - - 34,1 42,0 

... dat hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten - - - - - 19,8 

Percentage ouderen met beperkingen in huishoudelijke activiteiten - - - - 46,9 51,1 

... dat niet wordt geholpen bij huishoudelijke activiteiten - - - - 25,1 28,8 

... dat hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten - - - - - 15,1 

 

Tabel 3 | Evolutie van lichamelijke beperkingen in het Brussels Gewest 1997-2018 

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage ouderen met gezondheidsgerelateerde beperkingen - 48,0 43,7 44,3 42,9 36,7 

Percentage ouderen met beperkingen in bewegingsvrijheid 20,7 20,8 20,2 13,9 15,0 13,6 

Percentage ouderen met functionele beperkingen - - - - - 32,8 

Percentage ouderen met beperkingen in dagelijkse activiteiten - - - 33,0 29,0 26,1 

... dat niet wordt geholpen bij dagelijkse activiteiten - - - - 26,3 37,9 

... dat hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten - - - - - 20,3 

Percentage ouderen met beperkingen in huishoudelijke activiteiten - - - - 48,7 43,8 

... dat niet wordt geholpen bij huishoudelijke activiteiten - - - - 20,3 24,7 

... dat hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten - - - - - 33,0 
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Tabel 4 | Evolutie van lichamelijke beperkingen in het Waals Gewest 1997-2018 

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder... 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage ouderen met gezondheidsgerelateerde beperkingen - 50,6 48,0 49,4 42,6 38,5 

Percentage ouderen met beperkingen in bewegingsvrijheid 20,4 22,5 18,7 14,4 14,1 14,4 

Percentage ouderen met functionele beperkingen - - - - - 32,3 

Percentage ouderen met beperkingen in dagelijkse activiteiten - - - 31,0 29,6 26,9 

... dat niet wordt geholpen bij dagelijkse activiteiten - - - - 37,1 44,0 

... dat hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten - - - - - 22,6 

Percentage ouderen met beperkingen in huishoudelijke activiteiten - - - - 46,1 37,4 

... dat niet wordt geholpen bij huishoudelijke activiteiten - - - - 24,9 23,6 

... dat hulp nodig heeft bij huishoudelijke activiteiten - - - - - 19,6 
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Tabel B 1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde beperkingen 
(GALI-indicator), België 

 

IL_GALI_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 19,9 (18,2-21,7) 18,1 (16,2-20,1) 3762 

Vrouwen 25,1 (23,3-26,8) 22,2 (20,4-24,2) 4163 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 8,3 (5,1-11,5) 8,3 (5,6-12,1) 721 

25 – 34 10,0 (7,5-12,4) 9,9 (7,7-12,6) 1036 

35 – 44 17,4 (14,5-20,4) 17,4 (14,7-20,5) 1288 

45 – 54 23,8 (20,7-26,9) 23,7 (20,7-27,0) 1460 

55 – 64 28,1 (25,0-31,3) 28,0 (25,0-31,3) 1447 

65 – 74 29,3 (25,8-32,8) 29,1 (25,7-32,8) 1115 

75 + 45,7 (41,2-50,1) 45,2 (40,8-49,6) 858 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,1 (35,8-48,3) 30,4 (24,6-37,0) 480 

Lager secundair 33,8 (29,6-37,9) 26,5 (22,9-30,4) 979 

Hoger secundair 25,1 (22,7-27,6) 23,4 (20,8-26,2) 2371 

Hoger onderwijs 15,9 (14,3-17,6) 15,2 (13,6-17,0) 3942 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 21,4 (19,6-23,1) 18,5 (16,8-20,3) 3187 

Brussels Gewest 20,4 (18,3-22,5) 19,7 (17,7-22,0) 1828 

Waals Gewest 25,5 (22,9-28,0) 23,3 (20,6-26,1) 2910 

 
JAAR 

 
2001 21,1 (19,9-22,4) 19,9 (18,7-21,1) 9016 

2004 20,6 (19,4-21,8) 19,3 (18,1-20,7) 8832 

2008 21,0 (19,7-22,3) 18,9 (17,7-20,2) 7366 

2013 22,7 (21,2-24,1) 19,7 (18,3-21,2) 6284 

2018 22,6 (21,3-23,9) 19,6 (18,3-21,0) 7925 

 

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 van 65 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), België 

 

IL_GALI_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,6 (27,7-35,6) 31,8 (28,0-35,9) 926 

Vrouwen 40,8 (36,9-44,7) 40,4 (36,6-44,4) 1047 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 29,3 (25,8-32,8) 29,4 (25,9-33,0) 1115 

75 + 45,7 (41,2-50,1) 45,4 (41,0-49,9) 858 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 45,5 (37,4-53,5) 40,9 (33,1-49,2) 271 

Lager secundair 43,4 (37,1-49,6) 42,0 (36,1-48,3) 416 

Hoger secundair 36,7 (31,3-42,0) 37,2 (31,9-42,8) 528 

Hoger onderwijs 28,4 (24,0-32,8) 30,0 (25,6-34,8) 712 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 35,9 (32,1-39,7) 35,4 (31,7-39,4) 845 

Brussels Gewest 36,7 (31,1-42,2) 36,1 (30,7-41,8) 396 

Waals Gewest 38,5 (33,6-43,4) 38,9 (34,0-44,1) 732 

 
JAAR 

 
2001 46,1 (42,5-49,7) 46,7 (43,2-50,3) 1852 

2004 40,2 (37,3-43,1) 41,4 (38,4-44,4) 2469 

2008 42,7 (39,2-46,3) 42,7 (39,2-46,2) 1961 

2013 37,2 (33,9-40,4) 36,6 (33,5-39,9) 1470 

2018 36,7 (33,9-39,6) 36,6 (33,7-39,5) 1973 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, België 

 

IL_1 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 94,5 2,5 1,8 1,2 4673 

Vrouwen 93,9 3,2 2,1 0,8 5078 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 98,1 0,7 0,5 0,6 1057 

25 - 34 97,6 0,8 0,7 0,9 1338 

35 - 44 96,6 1,4 1,3 0,7 1578 

45 - 54 96,8 2,1 0,5 0,7 1725 

55 - 64 95,6 1,9 1,2 1,3 1670 

65 - 74 93,4 3,8 1,9 1,0 1289 

75 + 75,4 12,6 9,7 2,2 1094 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 81,8 9,6 6,5 2,1 723 

Lager secundair 87,9 6,2 4,1 1,9 1276 

Hoger secundair 94,4 2,6 2,0 1,0 2891 

Hoger onderwijs 97,5 1,3 0,6 0,6 4680 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 94,4 3,3 1,5 0,8 3637 

Brussels Gewest 95,3 1,7 2,0 1,0 2513 

Waals Gewest 93,5 2,5 2,6 1,4 3601 

 
JAAR 

 
1997 96,2 2,4 1,0 0,4 7998 

2001 94,2 3,4 1,8 0,6 9502 

2004 95,1 2,8 1,7 0,4 10179 

2008 96,2 2,2 1,5 0,2 9553 

2013 94,5 3,0 1,6 0,9 9112 

2018 94,2 2,9 1,9 1,0 9751 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
België 

 

IL_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (4,5-6,4) 4,3 (3,5-5,3) 4673 

Vrouwen 6,1 (5,3-7,0) 4,1 (3,5-4,8) 5078 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,9 (0,7-3,0) 1,9 (1,0-3,4) 1057 

25 - 34 2,4 (1,2-3,7) 2,4 (1,4-4,1) 1338 

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

45 - 54 3,2 (2,2-4,2) 3,2 (2,4-4,4) 1725 

55 - 64 4,4 (3,2-5,7) 4,4 (3,3-5,9) 1670 

65 - 74 6,6 (4,8-8,4) 6,6 (5,0-8,6) 1289 

75 + 24,6 (21,1-28,0) 24,6 (21,3-28,3) 1094 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,2 (14,3-22,1) 8,4 (6,1-11,5) 723 

Lager secundair 12,1 (9,6-14,7) 7,5 (5,7-9,9) 1276 

Hoger secundair 5,6 (4,4-6,8) 4,7 (3,8-5,9) 2891 

Hoger onderwijs 2,5 (2,0-3,1) 2,4 (1,9-3,1) 4680 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 5,6 (4,7-6,5) 3,8 (3,2-4,6) 3637 

Brussels Gewest 4,7 (3,8-5,6) 3,9 (3,2-4,9) 2513 

Waals Gewest 6,5 (5,3-7,7) 4,9 (3,9-6,3) 3601 

 
JAAR 

 
1997 3,8 (3,2-4,5) 3,1 (2,6-3,8) 7998 

2001 5,8 (5,1-6,5) 3,5 (3,1-4,0) 9502 

2004 4,9 (4,3-5,5) 3,0 (2,7-3,5) 10179 

2008 3,8 (3,3-4,3) 2,0 (1,8-2,4) 9553 

2013 5,5 (4,9-6,1) 3,0 (2,6-3,5) 9112 

2018 5,8 (5,2-6,5) 3,1 (2,7-3,6) 9751 

 

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 5 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, België 

 

IL_3 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 87,0 7,1 4,5 1,4 1092 

Vrouwen 83,1 8,7 6,5 1,7 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 93,4 3,8 1,9 1,0 1289 

75 + 75,4 12,6 9,7 2,2 1094 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 73,6 14,4 9,2 2,8 382 

Lager secundair 81,6 9,6 7,8 1,0 507 

Hoger secundair 84,3 7,8 5,9 2,0 621 

Hoger onderwijs 93,5 3,6 1,8 1,1 818 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 84,1 9,5 5,0 1,4 980 

Brussels Gewest 86,4 4,7 6,6 2,2 503 

Waals Gewest 85,6 6,0 6,6 1,8 900 

 
JAAR 

 
1997 81,1 12,1 5,9 0,9 1588 

2001 79,5 11,9 7,1 1,6 1980 

2004 80,7 10,3 7,6 1,4 3059 

2008 85,2 8,3 6,1 0,5 2820 

2013 83,6 9,3 5,2 1,9 2025 

2018 84,8 8,0 5,6 1,6 2383 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 6 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
België 

 

IL_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 13,0 (10,1-15,9) 11,3 (8,7-14,6) 1092 

Vrouwen 16,9 (14,2-19,7) 13,7 (11,4-16,2) 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 6,6 (4,8-8,4) 6,6 (5,0-8,7) 1289 

75 + 24,6 (21,1-28,0) 24,3 (21,0-28,0) 1094 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 26,4 (20,5-32,3) 18,7 (13,6-25,1) 382 

Lager secundair 18,4 (13,7-23,1) 14,8 (11,2-19,3) 507 

Hoger secundair 15,7 (11,6-19,8) 13,9 (10,6-17,9) 621 

Hoger onderwijs 6,5 (4,3-8,7) 6,3 (4,5-8,8) 818 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 15,9 (13,0-18,7) 13,1 (10,7-15,9) 980 

Brussels Gewest 13,6 (10,1-17,1) 10,9 (8,1-14,5) 503 

Waals Gewest 14,4 (11,1-17,7) 12,0 (9,3-15,5) 900 

 
JAAR 

 
1997 18,9 (15,4-22,5) 18,5 (15,1-22,5) 1588 

2001 20,5 (17,8-23,2) 17,8 (15,4-20,5) 1980 

2004 19,3 (17,2-21,5) 17,0 (15,2-19,1) 3059 

2008 14,8 (13,0-16,7) 11,9 (10,4-13,7) 2820 

2013 16,4 (14,3-18,5) 13,3 (11,5-15,4) 2025 

2018 15,2 (13,2-17,3) 12,7 (11,0-14,6) 2383 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van functionele 
beperkingen, België 

 

IL_5 

Niet 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
matig 

beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
ernstig 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 

zeer 
ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 29,7 36,4 21,1 12,8 1090 

Vrouwen 30,8 32,9 16,7 19,6 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 40,7 36,2 16,8 6,3 1288 

75 + 19,2 32,4 20,6 27,9 1093 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,0 27,6 24,5 28,9 382 

Lager secundair 26,2 33,4 19,2 21,2 507 

Hoger secundair 31,2 34,6 18,1 16,1 621 

Hoger onderwijs 39,0 38,1 15,1 7,8 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 30,3 32,6 19,0 18,1 979 

Brussels Gewest 29,9 37,3 18,6 14,2 503 

Waals Gewest 30,5 37,2 17,8 14,5 899 

 
JAAR 

 
2018 30,3 34,4 18,6 16,7 2381 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 8 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met functionele beperkingen, België 

 

IL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 33,9 (30,1-37,7) 33,6 (29,8-37,7) 1090 

Vrouwen 36,3 (32,9-39,8) 34,1 (30,7-37,7) 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 23,1 (20,0-26,2) 23,1 (20,1-26,4) 1288 

75 + 48,4 (44,5-52,3) 48,4 (44,5-52,3) 1093 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,4 (46,8-60,1) 47,3 (40,3-54,3) 382 

Lager secundair 40,4 (34,8-46,1) 38,2 (32,6-44,2) 507 

Hoger secundair 34,2 (29,3-39,1) 33,6 (28,9-38,6) 621 

Hoger onderwijs 22,9 (19,0-26,8) 24,0 (20,0-28,4) 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 37,2 (33,6-40,7) 35,7 (32,2-39,4) 979 

Brussels Gewest 32,8 (27,9-37,6) 31,0 (26,4-36,0) 503 

Waals Gewest 32,3 (27,8-36,7) 31,1 (26,6-36,0) 899 

 
JAAR 

 
2018 35,3 (32,7-37,9) . . 2381 

 

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



  

 

46 
 

Tabel B 9 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, België 

 

IL_7 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 78,5 10,7 10,8 1090 

Vrouwen 67,7 14,8 17,5 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 85,3 9,0 5,7 1288 

75 + 58,5 17,3 24,2 1093 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 56,2 17,5 26,3 382 

Lager secundair 68,1 13,8 18,0 507 

Hoger secundair 71,9 13,8 14,3 621 

Hoger onderwijs 84,3 9,6 6,0 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 71,8 11,8 16,4 979 

Brussels Gewest 73,9 15,6 10,5 503 

Waals Gewest 73,1 14,7 12,2 899 

 
JAAR 

 
2008 68,5 13,0 18,5 2852 

2013 71,2 12,1 16,7 2024 

2018 72,4 13,0 14,6 2381 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 10 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, België 

 

IL_8 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 21,5 (18,0-24,9) 20,0 (16,8-23,7) 1090 

Vrouwen 32,3 (28,9-35,7) 29,1 (25,7-32,6) 1291 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 14,7 (12,0-17,4) 14,6 (12,1-17,6) 1288 

75 + 41,5 (37,5-45,5) 40,8 (36,9-44,9) 1093 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 43,8 (36,8-50,8) 34,9 (27,9-42,6) 382 

Lager secundair 31,9 (26,2-37,5) 27,5 (22,6-33,1) 507 

Hoger secundair 28,1 (23,2-32,9) 26,4 (22,1-31,2) 621 

Hoger onderwijs 15,7 (12,1-19,2) 16,0 (12,5-20,2) 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 28,2 (24,7-31,7) 25,3 (22,0-28,9) 979 

Brussels Gewest 26,1 (21,5-30,6) 22,7 (18,7-27,3) 503 

Waals Gewest 26,9 (22,6-31,2) 24,3 (20,1-29,0) 899 

 
JAAR 

 
2008 31,5 (28,9-34,1) 27,9 (25,3-30,7) 2852 

2013 28,8 (26,0-31,7) 25,1 (22,5-28,0) 2024 

2018 27,6 (25,1-30,2) 24,6 (22,1-27,2) 2381 

 

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 11 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, België 

 

IL16_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 44,8 (35,8-53,9) 49,5 (40,0-59,1) 219 

Vrouwen 41,0 (34,6-47,4) 47,1 (40,0-54,3) 382 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 58,8 (49,2-68,3) 58,9 (49,1-68,1) 182 

75 + 36,0 (30,0-42,0) 36,3 (30,4-42,5) 419 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,3 (25,9-46,8) 44,3 (32,3-57,1) 152 

Lager secundair 37,7 (27,6-47,9) 44,2 (33,6-55,4) 155 

Hoger secundair 43,6 (33,5-53,8) 48,6 (38,7-58,6) 154 

Hoger onderwijs 58,1 (46,4-69,7) 60,1 (48,4-70,8) 127 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 42,0 (34,9-49,1) 48,2 (40,2-56,2) 255 

Brussels Gewest 37,9 (27,8-48,0) 44,4 (33,5-55,7) 120 

Waals Gewest 44,0 (35,1-52,8) 48,9 (39,9-58,0) 226 

 
JAAR 

 
2013 34,4 (29,5-39,3) 39,9 (34,2-45,8) 582 

2018 42,3 (37,1-47,5) 47,8 (42,0-53,6) 601 

 

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 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hulp nodig heeft, België 

 

IL17_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 15,5 (5,9-25,1) 15,6 (8,3-27,4) 102 

Vrouwen 23,7 (15,1-32,2) 24,0 (16,4-33,7) 147 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 21,5 (11,6-31,4) 20,8 (12,6-32,3) 107 

75 + 20,3 (11,7-28,8) 19,1 (12,1-28,8) 142 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 27,5 (11,9-43,0) 28,1 (13,6-49,4) 47 

Lager secundair 26,1 (10,6-41,5) 26,2 (13,6-44,5) 57 

Hoger secundair 16,9 (6,4-27,4) 16,6 (8,8-29,1) 71 

Hoger onderwijs 14,0 (4,5-23,5) 13,2 (6,6-24,7) 71 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 19,8 (11,1-28,6) 18,9 (11,6-29,4) 108 

Brussels Gewest 20,3 (6,6-34,0) 19,6 (9,6-36,0) 45 

Waals Gewest 22,6 (12,1-33,2) 21,8 (13,1-34,1) 96 

 
JAAR 

 
2018 20,7 (14,4-27,1) . . 249 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, België 

 

IL_9 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 64,5 12,2 23,2 1084 

Vrouwen 45,6 17,5 36,9 1287 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 70,9 13,4 15,7 1286 

75 + 35,3 17,1 47,6 1085 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 32,3 15,5 52,2 378 

Lager secundair 46,9 16,1 37,0 502 

Hoger secundair 54,5 15,5 30,0 621 

Hoger onderwijs 69,0 14,0 17,0 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 48,9 17,6 33,5 976 

Brussels Gewest 56,2 13,1 30,7 502 

Waals Gewest 62,6 11,1 26,3 893 

 
JAAR 

 
2013 53,2 12,2 34,6 2009 

2018 53,8 15,2 31,0 2371 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 14 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, België 

 

IL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 35,5 (31,7-39,2) 34,9 (31,1-38,8) 1084 

Vrouwen 54,4 (50,8-57,9) 53,3 (49,6-57,1) 1287 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 29,1 (25,8-32,4) 28,9 (25,7-32,3) 1286 

75 + 64,7 (60,8-68,7) 64,3 (60,2-68,3) 1085 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 67,7 (61,2-74,3) 60,6 (52,8-68,0) 378 

Lager secundair 53,1 (47,2-58,9) 49,9 (43,7-56,1) 502 

Hoger secundair 45,5 (39,7-51,3) 45,5 (39,9-51,3) 621 

Hoger onderwijs 31,0 (26,6-35,4) 33,1 (28,3-38,3) 817 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 51,1 (47,1-55,2) 50,7 (46,4-54,9) 976 

Brussels Gewest 43,8 (38,6-49,0) 41,2 (35,8-46,9) 502 

Waals Gewest 37,4 (33,0-41,8) 35,1 (30,8-39,7) 893 

 
JAAR 

 
2013 46,8 (43,7-49,9) 44,7 (41,3-48,1) 2009 

2018 46,2 (43,3-49,1) 45,0 (42,0-48,0) 2371 

 

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 van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, België 

 

IL19_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,4 (25,1-37,7) 34,6 (28,2-41,7) 369 

Vrouwen 25,1 (20,7-29,5) 27,7 (23,2-32,7) 652 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 38,9 (32,6-45,2) 39,7 (33,4-46,2) 360 

75 + 21,5 (17,3-25,8) 22,0 (18,0-26,6) 661 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,7 (17,3-32,0) 30,8 (22,7-40,2) 254 

Lager secundair 27,6 (20,3-34,8) 31,9 (24,3-40,5) 251 

Hoger secundair 28,4 (21,2-35,6) 31,3 (24,0-39,6) 250 

Hoger onderwijs 29,2 (21,8-36,5) 30,7 (23,7-38,7) 245 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 28,8 (24,1-33,6) 32,1 (27,2-37,5) 481 

Brussels Gewest 24,7 (17,5-31,8) 28,0 (20,6-36,9) 207 

Waals Gewest 23,6 (17,6-29,5) 27,3 (20,9-34,7) 333 

 
JAAR 

 
2013 24,6 (20,9-28,4) 28,4 (24,2-33,0) 913 

2018 27,2 (23,6-30,8) 30,9 (27,1-35,1) 1021 

 

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 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft, België 

 

IL20_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,6 (4,0-15,2) 9,8 (5,3-17,3) 119 

Vrouwen 22,0 (13,8-30,2) 22,0 (15,0-31,3) 161 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 19,1 (10,5-27,8) 16,8 (10,5-25,7) 146 

75 + 15,6 (8,5-22,7) 14,5 (8,8-22,8) 134 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 21,3 (8,9-33,6) 21,3 (10,8-37,6) 60 

Lager secundair 15,9 (3,3-28,6) 14,3 (6,6-28,4) 71 

Hoger secundair 13,7 (5,7-21,8) 12,6 (6,6-22,7) 72 

Hoger onderwijs 20,0 (6,7-33,2) 16,4 (8,1-30,4) 76 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 15,1 (8,2-22,0) 13,9 (8,7-21,6) 135 

Brussels Gewest 33,0 (16,2-49,8) 31,8 (17,8-50,1) 50 

Waals Gewest 19,6 (8,8-30,4) 16,6 (9,2-28,2) 95 

 
JAAR 

 
2018 17,3 (11,7-22,8) . . 280 

 

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 17 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Vlaams Gewest 

 

IL_GALI_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 19,1 (16,8-21,4) 16,5 (14,3-18,9) 1537 

Vrouwen 23,6 (21,2-25,9) 20,0 (17,6-22,6) 1650 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 6,1 (3,0-9,2) 6,1 (3,6-10,1) 285 

25 - 34 10,1 (6,6-13,6) 10,0 (7,1-14,1) 384 

35 - 44 14,6 (11,0-18,2) 14,6 (11,4-18,5) 478 

45 - 54 22,0 (17,9-26,1) 22,0 (18,1-26,4) 589 

55 - 64 25,6 (21,5-29,8) 25,6 (21,7-30,0) 606 

65 - 74 28,3 (23,5-33,0) 28,1 (23,6-33,0) 461 

75 + 44,5 (38,6-50,4) 44,1 (38,3-50,1) 384 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 41,7 (32,0-51,3) 28,0 (20,1-37,6) 157 

Lager secundair 36,2 (30,5-42,0) 26,7 (21,7-32,3) 387 

Hoger secundair 23,4 (20,3-26,5) 20,7 (17,8-24,0) 1081 

Hoger onderwijs 14,6 (12,5-16,7) 13,9 (11,8-16,2) 1537 

 
JAAR 

 
2001 18,3 (16,5-20,1) 17,0 (15,4-18,8) 3199 

2004 18,3 (16,5-20,0) 16,7 (15,0-18,5) 3394 

2008 19,3 (17,5-21,1) 17,0 (15,4-18,8) 2878 

2013 21,7 (19,7-23,7) 18,3 (16,4-20,3) 2438 

2018 21,4 (19,6-23,1) 17,9 (16,3-19,6) 3187 

 

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 van 65 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Vlaams Gewest 

 

IL_GALI_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,8 (26,5-37,2) 31,6 (26,6-37,2) 409 

Vrouwen 39,1 (33,9-44,3) 38,6 (33,5-44,0) 436 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 28,3 (23,5-33,0) 28,3 (23,8-33,3) 461 

75 + 44,5 (38,6-50,4) 44,4 (38,6-50,3) 384 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 43,2 (31,4-55,0) 38,4 (27,5-50,5) 108 

Lager secundair 44,6 (36,8-52,4) 43,2 (35,7-51,0) 203 

Hoger secundair 34,3 (27,4-41,2) 34,6 (28,1-41,7) 276 

Hoger onderwijs 26,9 (20,6-33,2) 28,2 (22,3-35,1) 253 

 
JAAR 

 
2001 43,3 (37,9-48,7) 44,4 (39,1-49,7) 621 

2004 36,0 (32,1-39,9) 37,3 (33,3-41,5) 1006 

2008 39,5 (34,7-44,2) 39,6 (35,0-44,4) 827 

2013 34,2 (29,8-38,5) 33,2 (29,0-37,6) 615 

2018 35,9 (32,1-39,7) 35,3 (31,6-39,3) 845 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Vlaams Gewest 

 

IL_1 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 94,8 3,1 1,2 0,9 1768 

Vrouwen 94,0 3,6 1,8 0,7 1869 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 99,1 0,6 0.0 0,3 378 

25 - 34 98,3 1,3 0,2 0,3 452 

35 - 44 97,8 0,9 0,7 0,5 534 

45 - 54 97,5 1,7 0,2 0,6 639 

55 - 64 95,8 2,2 0,8 1,1 654 

65 - 74 93,2 4,5 1,1 1,3 519 

75 + 74,7 14,8 9,1 1,4 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 81,5 12,4 5,3 0,8 205 

Lager secundair 87,3 7,3 4,3 1,2 459 

Hoger secundair 94,3 3,2 1,5 1,0 1222 

Hoger onderwijs 97,6 1,4 0,4 0,6 1722 

 
JAAR 

 
1997 97,1 2,1 0,5 0,3 2783 

2001 95,0 2,9 1,6 0,5 3280 

2004 95,2 2,8 1,8 0,2 3634 

2008 95,9 2,6 1,4 0,1 3370 

2013 94,0 3,5 1,5 0,9 2991 

2018 94,4 3,3 1,5 0,8 3637 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 20 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Vlaams Gewest 

 

IL_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,2 (4,0-6,4) 3,3 (2,4-4,4) 1768 

Vrouwen 6,0 (4,8-7,3) 3,2 (2,5-4,2) 1869 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,9 (0,0-1,9) 0,9 (0,3-2,5) 378 

25 - 34 1,7 (0,4-2,9) 1,7 (0,8-3,5) 452 

35 - 44 2,2 (0,9-3,5) 2,2 (1,2-3,9) 534 

45 - 54 2,5 (1,4-3,7) 2,5 (1,6-4,0) 639 

55 - 64 4,2 (2,5-5,9) 4,2 (2,8-6,2) 654 

65 - 74 6,8 (4,4-9,2) 6,8 (4,8-9,7) 519 

75 + 25,3 (20,5-30,2) 25,4 (20,8-30,5) 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,5 (12,5-24,6) 5,9 (3,5-9,8) 205 

Lager secundair 12,7 (9,0-16,4) 5,5 (3,7-8,3) 459 

Hoger secundair 5,7 (4,0-7,3) 3,8 (2,9-5,1) 1222 

Hoger onderwijs 2,4 (1,6-3,2) 2,1 (1,4-3,1) 1722 

 
JAAR 

 
1997 2,9 (2,1-3,8) 2,3 (1,7-3,1) 2783 

2001 5,0 (4,0-6,0) 2,6 (2,1-3,3) 3280 

2004 4,8 (3,9-5,6) 2,6 (2,1-3,2) 3634 

2008 4,1 (3,4-4,9) 1,8 (1,4-2,3) 3370 

2013 6,0 (5,0-6,9) 2,7 (2,1-3,3) 2991 

2018 5,6 (4,7-6,5) 2,4 (1,9-3,0) 3637 

 

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 21 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Vlaams Gewest 

 

IL_3 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 85,7 9,3 4,0 1,0 467 

Vrouwen 82,9 9,7 5,8 1,6 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 93,2 4,5 1,1 1,3 519 

75 + 74,7 14,8 9,1 1,4 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 75,2 16,7 7,1 0,9 139 

Lager secundair 81,0 11,0 7,5 0,5 234 

Hoger secundair 83,2 10,0 5,0 1,9 312 

Hoger onderwijs 92,7 3,9 1,6 1,8 287 

 
JAAR 

 
1997 82,6 12,6 4,1 0,7 503 

2001 80,7 10,7 7,0 1,6 641 

2004 80,5 10,8 7,6 1,1 1117 

2008 84,8 9,4 5,4 0,4 1083 

2013 82,3 10,8 4,9 2,1 745 

2018 84,1 9,5 5,0 1,4 980 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 22 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Vlaams Gewest 

 

IL_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,3 (10,1-18,4) 12,2 (8,7-16,9) 467 

Vrouwen 17,1 (13,2-21,0) 13,8 (10,8-17,4) 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 6,8 (4,4-9,2) 6,8 (4,8-9,7) 519 

75 + 25,3 (20,5-30,2) 25,2 (20,7-30,4) 461 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,8 (16,4-33,1) 17,0 (10,4-26,4) 139 

Lager secundair 19,0 (12,7-25,3) 15,0 (10,4-21,2) 234 

Hoger secundair 16,8 (11,4-22,2) 14,5 (10,5-19,6) 312 

Hoger onderwijs 7,3 (3,9-10,6) 7,1 (4,4-11,1) 287 

 
JAAR 

 
1997 17,4 (12,5-22,4) 17,2 (12,6-23,0) 503 

2001 19,3 (15,2-23,5) 16,9 (13,4-21,2) 641 

2004 19,5 (16,3-22,7) 17,6 (14,9-20,7) 1117 

2008 15,2 (12,5-17,9) 12,3 (10,0-15,0) 1083 

2013 17,7 (14,7-20,8) 14,3 (11,7-17,3) 745 

2018 15,9 (13,0-18,7) 13,0 (10,7-15,7) 980 

 

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 23 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van functionele 
beperkingen, Vlaams Gewest 

 

IL_5 

Niet 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
matig 

beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
ernstig 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 

zeer 
ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 27,4 33,9 23,2 15,6 466 

Vrouwen 32,6 31,5 15,7 20,2 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 40,6 35,8 16,4 7,2 519 

75 + 19,4 29,2 21,8 29,6 460 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 16,3 28,8 23,3 31,6 139 

Lager secundair 26,9 30,6 20,0 22,5 234 

Hoger secundair 32,1 31,8 18,3 17,8 312 

Hoger onderwijs 38,1 37,0 16,4 8,6 287 

 
JAAR 

 
2018 30,3 32,6 19,0 18,1 979 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 24 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met functionele beperkingen, Vlaams 
Gewest 

 

IL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 38,8 (33,4-44,1) 38,4 (33,0-44,0) 466 

Vrouwen 35,9 (31,1-40,6) 33,3 (28,7-38,2) 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 23,6 (19,4-27,8) 23,4 (19,5-27,9) 519 

75 + 51,4 (46,2-56,7) 51,6 (46,3-56,9) 460 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 54,9 (45,1-64,7) 48,1 (37,8-58,5) 139 

Lager secundair 42,5 (35,4-49,7) 40,1 (33,1-47,5) 234 

Hoger secundair 36,1 (29,8-42,4) 34,8 (28,9-41,2) 312 

Hoger onderwijs 25,0 (19,3-30,7) 26,0 (20,3-32,8) 287 

 
JAAR 

 
2018 37,2 (33,6-40,7) . . 979 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, Vlaams Gewest 

 

IL_7 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 76,9 9,7 13,3 466 

Vrouwen 67,8 13,5 18,7 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 85,8 7,2 6,9 519 

75 + 57,1 16,6 26,3 460 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 57,3 12,7 30,1 139 

Lager secundair 65,8 14,2 19,9 234 

Hoger secundair 70,8 12,5 16,8 312 

Hoger onderwijs 85,6 8,7 5,7 287 

 
JAAR 

 
2008 68,4 11,6 19,9 1095 

2013 71,6 10,4 18,0 745 

2018 71,8 11,8 16,4 979 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 26 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, Vlaams Gewest 

 

IL_8 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 23,1 (18,2-27,9) 21,0 (16,5-26,2) 466 

Vrouwen 32,2 (27,5-37,0) 28,6 (24,0-33,6) 513 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 14,2 (10,5-17,8) 14,1 (10,8-18,2) 519 

75 + 42,9 (37,5-48,4) 42,6 (37,3-48,0) 460 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,7 (32,3-53,2) 33,0 (23,1-44,6) 139 

Lager secundair 34,2 (26,7-41,7) 29,2 (22,6-36,9) 234 

Hoger secundair 29,2 (22,9-35,5) 27,0 (21,6-33,2) 312 

Hoger onderwijs 14,4 (9,7-19,0) 14,5 (10,2-20,4) 287 

 
JAAR 

 
2008 31,6 (27,7-35,4) 27,8 (23,9-32,0) 1095 

2013 28,4 (24,6-32,3) 23,9 (20,5-27,6) 745 

2018 28,2 (24,7-31,7) 24,3 (21,0-28,0) 979 

 

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 van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Vlaams Gewest 

 

IL16_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 39,7 (28,0-51,3) 43,5 (31,6-56,1) 102 

Vrouwen 43,3 (34,3-52,3) 48,5 (38,6-58,6) 153 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 54,9 (41,2-68,5) 54,8 (41,4-67,5) 71 

75 + 37,5 (29,3-45,7) 37,0 (29,2-45,5) 184 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,1 (20,5-51,7) 42,7 (26,1-61,1) 53 

Lager secundair 44,8 (30,8-58,8) 49,6 (35,7-63,6) 73 

Hoger secundair 40,7 (27,8-53,7) 45,4 (33,0-58,4) 83 

Hoger onderwijs 52,0 (34,6-69,4) 54,2 (36,4-70,9) 43 

 
JAAR 

 
2013 34,1 (27,4-40,8) 39,1 (31,5-47,2) 220 

2018 42,0 (34,9-49,1) 46,3 (38,5-54,2) 255 

 

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 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hulp nodig heeft, Vlaams Gewest 

 

IL17_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 17,0 (3,4-30,6) 16,4 (7,0-33,7) 47 

Vrouwen 21,3 (9,8-32,8) 20,5 (11,2-34,4) 61 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 17,4 (3,2-31,5) 17,0 (7,4-34,5) 40 

75 + 21,1 (9,5-32,6) 20,5 (11,4-34,1) 68 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 33,7 (8,0-59,3) 33,5 (13,0-63,1) 20 

Lager secundair 24,3 (5,1-43,4) 24,1 (10,7-45,7) 31 

Hoger secundair 13,9 (0,4-27,3) 13,9 (4,9-33,6) 36 

Hoger onderwijs 9,4 (0,0-21,9) 9,3 (2,4-29,7) 21 

 
JAAR 

 
2018 19,8 (11,1-28,6) . . 108 

 

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 29 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, Vlaams Gewest 

 

IL_9 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 56,0 15,5 28,5 464 

Vrouwen 43,3 19,3 37,4 512 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 67,3 16,3 16,4 518 

75 + 29,6 19,0 51,5 458 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 27,6 18,1 54,3 137 

Lager secundair 42,0 18,2 39,8 234 

Hoger secundair 49,2 18,0 32,8 312 

Hoger onderwijs 64,8 16,2 19,0 287 

 
JAAR 

 
2013 53,1 12,6 34,3 743 

2018 48,9 17,6 33,5 976 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 30 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, Vlaams Gewest 

 

IL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 44,0 (38,7-49,3) 43,9 (38,5-49,4) 464 

Vrouwen 56,7 (51,9-61,5) 56,0 (50,7-61,1) 512 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 32,7 (28,0-37,5) 32,8 (28,3-37,8) 518 

75 + 70,4 (65,1-75,8) 70,3 (64,7-75,5) 458 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 72,4 (62,5-82,3) 65,6 (53,1-76,3) 137 

Lager secundair 58,0 (50,2-65,7) 55,4 (46,8-63,7) 234 

Hoger secundair 50,8 (43,3-58,4) 51,2 (44,2-58,1) 312 

Hoger onderwijs 35,2 (28,4-42,0) 38,3 (30,7-46,6) 287 

 
JAAR 

 
2013 46,9 (42,5-51,3) 44,8 (40,2-49,6) 743 

2018 51,1 (47,1-55,2) 50,7 (46,4-54,9) 976 

 

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 van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Vlaams Gewest 

 

IL19_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,2 (23,6-38,9) 34,3 (26,6-42,8) 199 

Vrouwen 27,4 (21,2-33,6) 30,1 (23,9-37,2) 282 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 40,5 (32,4-48,6) 40,8 (32,9-49,1) 172 

75 + 23,1 (17,4-28,9) 23,3 (18,1-29,6) 309 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 28,1 (17,4-38,9) 34,7 (23,5-48,0) 98 

Lager secundair 30,8 (21,2-40,4) 34,5 (24,8-45,6) 131 

Hoger secundair 28,1 (19,2-36,9) 31,3 (22,5-41,7) 144 

Hoger onderwijs 29,7 (19,8-39,7) 30,5 (21,7-41,1) 104 

 
JAAR 

 
2013 25,1 (19,9-30,3) 28,7 (23,1-35,0) 357 

2018 28,8 (24,1-33,6) 32,0 (27,1-37,4) 481 

 

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 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft, Vlaams Gewest 

 

IL20_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,5 (2,3-16,6) 9,5 (4,3-19,5) 63 

Vrouwen 19,0 (8,4-29,6) 19,0 (10,5-32,0) 72 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 15,3 (4,5-26,1) 14,0 (6,9-26,3) 70 

75 + 14,9 (5,9-24,0) 14,2 (7,4-25,6) 65 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,3 (6,4-42,1) 24,0 (10,0-47,3) 25 

Lager secundair 16,4 (0,2-32,6) 15,3 (6,0-33,9) 41 

Hoger secundair 5,0 (0,0-12,0) 4,8 (1,1-18,8) 38 

Hoger onderwijs 20,9 (1,5-40,4) 18,3 (7,0-39,8) 31 

 
JAAR 

 
2018 15,1 (8,2-22,0) . . 135 

 

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 33 Percentage van de bevolking  van 15 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Brussels Gewest 

 

IL_GALI_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 17,2 (14,5-19,9) 17,6 (14,8-20,7) 844 

Vrouwen 23,4 (20,5-26,2) 22,9 (19,9-26,1) 984 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 10,1 (4,7-15,5) 10,1 (5,9-16,8) 129 

25 - 34 11,5 (7,6-15,3) 11,4 (8,1-15,7) 316 

35 - 44 14,6 (10,9-18,3) 14,5 (11,2-18,6) 374 

45 - 54 21,3 (16,4-26,2) 21,2 (16,8-26,5) 319 

55 - 64 29,5 (23,7-35,3) 29,2 (23,8-35,2) 294 

65 - 74 29,3 (23,2-35,4) 28,8 (23,2-35,2) 242 

75 + 45,1 (35,8-54,4) 44,3 (35,3-53,7) 154 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 28,4 (19,1-37,8) 26,1 (18,8-34,9) 106 

Lager secundair 38,2 (27,7-48,6) 34,7 (25,7-44,9) 145 

Hoger secundair 22,5 (18,1-26,9) 23,8 (19,3-28,9) 410 

Hoger onderwijs 16,4 (14,0-18,7) 16,0 (13,6-18,6) 1120 

 
JAAR 

 
2001 22,4 (20,3-24,5) 21,5 (19,4-23,7) 2156 

2004 22,1 (19,9-24,2) 22,1 (19,8-24,4) 1997 

2008 21,7 (19,6-23,9) 21,7 (19,4-24,1) 1868 

2013 23,1 (20,1-26,1) 22,7 (19,8-25,8) 1316 

2018 20,4 (18,3-22,5) 19,6 (17,5-21,8) 1828 

 

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 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Brussels Gewest 

 

IL_GALI_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 35,6 (27,3-43,9) 35,7 (28,1-44,2) 170 

Vrouwen 37,4 (30,3-44,6) 36,9 (30,0-44,3) 226 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 29,3 (23,2-35,4) 29,3 (23,6-35,8) 242 

75 + 45,1 (35,8-54,4) 45,1 (36,1-54,4) 154 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 64,5 (43,2-85,9) 62,8 (41,2-80,2) 28 

Lager secundair 54,3 (33,8-74,9) 52,9 (34,6-70,5) 46 

Hoger secundair 42,3 (29,4-55,3) 42,0 (29,8-55,3) 77 

Hoger onderwijs 27,4 (21,3-33,5) 27,8 (22,0-34,4) 234 

 
JAAR 

 
2001 48,0 (42,7-53,2) 47,5 (42,2-52,8) 465 

2004 43,7 (38,9-48,4) 43,7 (38,9-48,5) 571 

2008 44,3 (38,5-50,1) 44,0 (38,3-49,9) 431 

2013 42,9 (35,5-50,2) 43,2 (36,1-50,6) 253 

2018 36,7 (31,1-42,2) 36,5 (31,3-42,2) 396 

 

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 35 Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Brussels Gewest 

 

IL_1 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 96,0 0,9 2,2 0,9 1169 

Vrouwen 94,6 2,5 1,8 1,0 1344 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 97,3 0,8 1,0 0,9 230 

25 - 34 97,7 0,6 1,2 0,5 447 

35 - 44 96,9 1,0 1,0 1,1 516 

45 - 54 97,3 1,3 0,8 0,7 439 

55 - 64 95,2 2,5 2,0 0,3 378 

65 - 74 95,7 1,3 2,7 0,3 291 

75 + 76,8 8,2 10,7 4,3 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 89,7 4,3 3,6 2,4 227 

Lager secundair 91,9 2,7 4,4 1,0 222 

Hoger secundair 95,3 1,7 1,6 1,4 610 

Hoger onderwijs 96,9 1,0 1,6 0,5 1401 

 
JAAR 

 
1997 93,9 3,3 2,2 0,7 2390 

2001 93,8 3,5 1,9 0,7 2340 

2004 95,0 2,8 1,7 0,6 2716 

2008 96,7 1,2 1,6 0,5 2801 

2013 95,5 2,4 1,4 0,6 2531 

2018 95,3 1,7 2,0 1,0 2513 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 36 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Brussels Gewest 

 

IL_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,0 (2,7-5,2) 3,7 (2,7-5,1) 1169 

Vrouwen 5,4 (4,0-6,7) 4,3 (3,2-5,8) 1344 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,7 (0,4-4,9) 2,7 (1,1-6,0) 230 

25 - 34 2,3 (0,7-3,9) 2,3 (1,2-4,5) 447 

35 - 44 3,1 (1,5-4,7) 3,1 (1,9-5,2) 516 

45 - 54 2,7 (1,1-4,4) 2,7 (1,5-5,0) 439 

55 - 64 4,8 (2,3-7,2) 4,7 (2,8-7,9) 378 

65 - 74 4,3 (2,0-6,6) 4,3 (2,5-7,3) 291 

75 + 23,2 (16,6-29,7) 22,8 (16,8-30,1) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,3 (6,2-14,4) 6,9 (4,2-11,0) 227 

Lager secundair 8,1 (4,3-11,8) 5,9 (3,4-10,1) 222 

Hoger secundair 4,7 (2,8-6,5) 4,5 (3,0-6,8) 610 

Hoger onderwijs 3,1 (2,1-4,2) 2,8 (2,0-3,9) 1401 

 
JAAR 

 
1997 6,1 (4,7-7,6) 4,8 (3,6-6,3) 2390 

2001 6,2 (5,1-7,2) 4,1 (3,4-5,0) 2340 

2004 5,0 (4,2-5,9) 3,7 (3,0-4,5) 2716 

2008 3,3 (2,7-4,0) 2,3 (1,8-2,9) 2801 

2013 4,5 (3,5-5,4) 3,4 (2,6-4,3) 2531 

2018 4,7 (3,8-5,6) 3,5 (2,8-4,5) 2513 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Brussels Gewest 

 

IL_3 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 85,6 2,4 8,4 3,6 213 

Vrouwen 87,0 6,3 5,4 1,3 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 95,7 1,3 2,7 0,3 291 

75 + 76,8 8,2 10,7 4,3 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 72,6 10,5 10,9 6,0 66 

Lager secundair 83,6 4,4 11,3 0,7 59 

Hoger secundair 82,3 4,4 8,2 5,1 99 

Hoger onderwijs 92,2 3,2 4,0 0,7 267 

 
JAAR 

 
1997 79,3 10,2 7,9 2,6 510 

2001 79,2 12,5 7,0 1,3 519 

2004 79,8 10,4 7,5 2,4 821 

2008 86,1 4,7 8,3 0,9 732 

2013 85,0 8,6 5,0 1,4 426 

2018 86,4 4,7 6,6 2,2 503 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 38 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Brussels Gewest 

 

IL_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,4 (8,7-20,2) 11,5 (7,3-17,6) 213 

Vrouwen 13,0 (8,7-17,3) 8,8 (6,0-12,8) 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 4,3 (2,0-6,6) 4,3 (2,5-7,2) 291 

75 + 23,2 (16,6-29,7) 23,4 (17,5-30,7) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 27,4 (15,1-39,8) 19,0 (10,6-31,8) 66 

Lager secundair 16,4 (5,5-27,3) 11,8 (5,3-24,3) 59 

Hoger secundair 17,7 (8,4-27,1) 14,2 (8,0-24,0) 99 

Hoger onderwijs 7,8 (3,9-11,7) 6,0 (3,4-10,2) 267 

 
JAAR 

 
1997 20,7 (13,8-27,7) 19,8 (13,2-28,7) 510 

2001 20,8 (16,9-24,7) 18,7 (15,2-22,9) 519 

2004 20,2 (17,0-23,5) 18,1 (15,1-21,5) 821 

2008 13,9 (11,1-16,6) 12,2 (9,7-15,1) 732 

2013 15,0 (11,1-19,0) 13,6 (10,3-17,8) 426 

2018 13,6 (10,1-17,1) 12,3 (9,5-15,9) 503 

 

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 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van functionele 
beperkingen, Brussels Gewest 

 

IL_5 

Niet 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
matig 

beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
ernstig 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 

zeer 
ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 31,9 39,3 12,6 16,3 213 

Vrouwen 28,6 36,0 22,8 12,7 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 42,2 40,6 10,7 6,5 291 

75 + 17,2 33,9 26,7 22,1 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,2 38,0 28,3 23,6 66 

Lager secundair 21,9 27,1 31,5 19,5 59 

Hoger secundair 32,2 34,2 12,7 20,9 99 

Hoger onderwijs 37,4 40,3 15,2 7,1 267 

 
JAAR 

 
2018 29,9 37,3 18,6 14,2 503 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 40 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met functionele beperkingen, Brussels 
Gewest 

 

IL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 28,9 (21,7-36,1) 27,4 (20,4-35,9) 213 

Vrouwen 35,5 (29,2-41,7) 31,5 (25,8-37,8) 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 17,2 (12,2-22,1) 17,2 (12,8-22,7) 291 

75 + 48,9 (41,0-56,8) 48,5 (40,7-56,4) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,9 (36,8-66,9) 44,5 (29,7-60,4) 66 

Lager secundair 51,0 (35,5-66,5) 48,1 (32,5-64,1) 59 

Hoger secundair 33,6 (22,3-44,9) 30,8 (21,1-42,7) 99 

Hoger onderwijs 22,3 (16,6-28,0) 21,1 (16,0-27,4) 267 

 
JAAR 

 
2018 32,8 (27,9-37,6) . . 503 

 

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 41 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, Brussels Gewest 

 

IL_7 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 77,0 14,4 8,7 213 

Vrouwen 71,8 16,5 11,7 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 88,0 8,7 3,3 291 

75 + 59,4 22,7 17,9 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 55,3 27,8 16,9 66 

Lager secundair 60,2 25,8 14,0 59 

Hoger secundair 74,6 10,2 15,3 99 

Hoger onderwijs 82,9 11,9 5,2 267 

 
JAAR 

 
2008 67,0 13,7 19,3 740 

2013 71,0 12,5 16,5 426 

2018 73,9 15,6 10,5 503 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 42 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, Brussels Gewest 

 

IL_8 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 23,0 (16,2-29,8) 21,0 (15,0-28,4) 213 

Vrouwen 28,2 (22,2-34,2) 23,6 (18,5-29,7) 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 12,0 (7,9-16,1) 12,0 (8,5-16,7) 291 

75 + 40,6 (33,2-48,0) 40,3 (33,2-47,9) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 44,7 (29,6-59,9) 36,3 (23,4-51,5) 66 

Lager secundair 39,8 (25,4-54,2) 35,3 (23,6-49,1) 59 

Hoger secundair 25,4 (14,9-36,0) 22,1 (13,8-33,4) 99 

Hoger onderwijs 17,1 (11,7-22,4) 15,4 (10,8-21,5) 267 

 
JAAR 

 
2008 33,0 (28,9-37,2) 29,1 (24,8-33,8) 740 

2013 29,0 (23,9-34,1) 26,0 (21,2-31,5) 426 

2018 26,1 (21,5-30,6) 23,3 (19,3-27,8) 503 

 

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 van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Brussels Gewest 

 

IL16_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 38,2 (20,7-55,6) 42,6 (26,0-61,1) 46 

Vrouwen 37,8 (25,0-50,5) 45,1 (31,7-59,2) 74 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 54,7 (37,6-71,7) 54,8 (38,3-70,3) 38 

75 + 32,8 (20,6-45,0) 32,5 (21,3-46,2) 82 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,8 (13,9-59,6) 43,6 (22,2-67,6) 29 

Lager secundair 42,5 (17,4-67,6) 47,9 (24,3-72,5) 24 

Hoger secundair 22,2 (3,3-41,1) 26,0 (10,9-50,2) 21 

Hoger onderwijs 45,8 (28,1-63,5) 50,0 (33,6-66,3) 43 

 
JAAR 

 
2013 26,3 (17,0-35,6) 29,4 (19,7-41,4) 123 

2018 37,9 (27,8-48,0) 42,3 (31,9-53,4) 120 

 

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 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hulp nodig heeft, Brussels Gewest 

 

IL17_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,0 (0,0-20,3) 8,2 (1,7-31,0) 17 

Vrouwen 27,4 (7,5-47,4) 28,9 (13,3-51,9) 28 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 22,3 (0,3-44,3) 19,7 (5,6-50,3) 20 

75 + 19,2 (0,9-37,6) 14,8 (5,6-33,8) 25 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 8 

Lager secundair 41,4 (0,0-88,2) 42,3 (10,0-82,9) 9 

Hoger secundair 55,2 (0,0-100,0) 43,5 (9,2-85,4) 6 

Hoger onderwijs 5,5 (0,0-17,1) 4,2 (0,5-26,8) 21 

 
JAAR 

 
2018 20,3 (6,6-34,0) . . 45 

 

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 45 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, Brussels Gewest 

 

IL_9 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 64,8 9,0 26,2 212 

Vrouwen 50,2 15,9 33,8 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 73,3 9,8 16,9 290 

75 + 38,6 16,5 44,9 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,8 14,4 66,8 65 

Lager secundair 42,4 18,6 39,0 59 

Hoger secundair 54,4 11,6 34,0 99 

Hoger onderwijs 70,6 11,6 17,8 267 

 
JAAR 

 
2013 51,3 12,2 36,6 424 

2018 56,2 13,1 30,7 502 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 46 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, Brussels Gewest 

 

IL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 35,2 (27,7-42,8) 34,5 (26,9-43,1) 212 

Vrouwen 49,8 (43,4-56,2) 47,5 (41,1-54,0) 290 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 26,7 (20,9-32,5) 26,5 (21,0-32,9) 290 

75 + 61,4 (53,7-69,1) 60,6 (52,7-68,1) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 81,2 (70,7-91,8) 78,0 (64,0-87,6) 65 

Lager secundair 57,6 (42,6-72,6) 55,6 (39,5-70,5) 59 

Hoger secundair 45,6 (34,0-57,2) 43,2 (32,8-54,2) 99 

Hoger onderwijs 29,4 (23,0-35,8) 28,9 (22,6-36,1) 267 

 
JAAR 

 
2013 48,7 (42,9-54,6) 47,0 (40,9-53,2) 424 

2018 43,8 (38,6-49,0) 41,6 (36,4-47,1) 502 

 

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 47 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Brussels Gewest 

 

IL19_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 29,0 (16,4-41,7) 30,0 (18,9-44,0) 72 

Vrouwen 22,5 (14,3-30,7) 24,0 (16,6-33,2) 135 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 29,7 (18,9-40,5) 29,9 (20,2-41,7) 80 

75 + 22,4 (13,1-31,6) 23,1 (14,8-34,0) 127 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 29,5 (14,2-44,8) 32,5 (18,7-50,2) 52 

Lager secundair 25,6 (4,9-46,4) 27,0 (11,1-52,2) 33 

Hoger secundair 19,5 (3,4-35,5) 21,4 (9,0-42,7) 39 

Hoger onderwijs 25,3 (14,3-36,4) 26,6 (16,8-39,4) 79 

 
JAAR 

 
2013 20,3 (14,0-26,7) 21,9 (15,7-29,8) 214 

2018 24,7 (17,5-31,8) 26,6 (19,8-34,8) 207 

 

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 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft, Brussels Gewest 

 

IL20_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 30,5 (8,0-53,0) 31,2 (14,5-54,9) 20 

Vrouwen 34,6 (12,4-56,9) 36,1 (18,3-58,9) 30 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 38,1 (17,0-59,1) 38,0 (20,1-60,0) 25 

75 + 30,0 (4,8-55,2) 29,6 (11,9-56,5) 25 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 30,3 (0,0-61,2) 32,6 (10,7-66,1) 15 

Lager secundair 42,8 (0,0-100,0) 47,0 (9,8-87,9) 7 

Hoger secundair 31,2 (0,0-79,5) 28,9 (6,9-69,0) 8 

Hoger onderwijs 31,0 (5,2-56,8) 31,1 (11,0-62,2) 20 

 
JAAR 

 
2018 33,0 (16,2-49,8) . . 50 

 

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 49 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Waals Gewest 

 

IL_GALI_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 30,4 (23,9-36,8) 31,3 (25,0-38,3) 347 

Vrouwen 45,0 (38,2-51,8) 45,1 (38,4-52,0) 385 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 31,3 (25,1-37,4) 31,4 (25,5-38,0) 412 

75 + 48,5 (40,6-56,3) 47,8 (40,2-55,5) 320 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 46,9 (35,6-58,3) 42,2 (31,6-53,6) 135 

Lager secundair 39,4 (28,0-50,8) 38,0 (27,5-49,7) 167 

Hoger secundair 42,1 (32,7-51,6) 43,9 (34,0-54,3) 175 

Hoger onderwijs 31,5 (23,3-39,8) 34,4 (26,0-43,8) 225 

 
JAAR 

 
2001 50,6 (45,5-55,8) 51,0 (45,7-56,4) 766 

2004 48,0 (42,9-53,2) 49,2 (44,1-54,3) 892 

2008 49,4 (43,8-55,0) 49,1 (43,3-54,9) 703 

2013 42,6 (37,3-47,9) 42,6 (37,4-48,0) 602 

2018 38,5 (33,6-43,4) 39,0 (34,1-44,1) 732 

 

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 50 Percentage van de bevolking  van 15 jaar en ouder met gezondheidsgerelateerde 
beperkingen (GALI-indicator), Waals Gewest 

 

IL_GALI_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 22,4 (18,9-25,9) 20,7 (16,9-25,1) 1381 

Vrouwen 28,2 (24,9-31,6) 25,6 (22,2-29,3) 1529 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 11,2 (3,9-18,6) 11,2 (5,6-21,1) 307 

25 - 34 9,1 (4,6-13,6) 9,0 (5,5-14,5) 336 

35 - 44 23,3 (17,0-29,6) 23,2 (17,6-29,9) 436 

45 - 54 27,9 (22,0-33,8) 27,7 (22,2-34,0) 552 

55 - 64 32,4 (26,7-38,1) 32,2 (26,8-38,1) 547 

65 - 74 31,3 (25,1-37,4) 31,1 (25,3-37,6) 412 

75 + 48,5 (40,6-56,3) 47,8 (40,2-55,5) 320 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 46,0 (36,5-55,5) 34,3 (24,3-45,9) 217 

Lager secundair 29,5 (23,0-36,0) 24,5 (19,1-30,9) 447 

Hoger secundair 29,0 (24,3-33,8) 28,3 (23,3-33,8) 880 

Hoger onderwijs 18,3 (14,9-21,8) 17,0 (13,7-20,7) 1285 

 
JAAR 

 
2001 26,0 (24,1-28,0) 24,8 (22,8-27,0) 3661 

2004 24,6 (22,5-26,7) 23,7 (21,5-26,1) 3441 

2008 24,3 (22,2-26,5) 22,1 (20,0-24,3) 2620 

2013 24,5 (22,1-26,8) 21,8 (19,5-24,2) 2530 

2018 25,5 (22,9-28,0) 22,7 (20,1-25,5) 2910 

 

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 51 Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Waals Gewest 

 

IL_1 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 93,6 2,0 2,5 1,9 1736 

Vrouwen 93,4 2,9 2,6 1,0 1865 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 97,0 0,9 1,2 0,9 449 

25 - 34 96,2 0,1 1,5 2,2 439 

35 - 44 94,6 2,3 2,2 0,9 528 

45 - 54 95,4 2,9 0,9 0,7 647 

55 - 64 95,2 1,2 1,7 2,0 638 

65 - 74 93,4 3,0 3,2 0,5 479 

75 + 76,7 9,4 10,6 3,4 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 79,2 8,0 9,1 3,7 291 

Lager secundair 87,9 5,4 3,8 3,0 595 

Hoger secundair 94,2 1,7 3,2 0,9 1059 

Hoger onderwijs 97,4 1,1 0,7 0,8 1557 

 
JAAR 

 
1997 95,4 2,7 1,5 0,3 2825 

2001 92,9 4,4 2,0 0,7 3882 

2004 94,9 2,9 1,7 0,5 3829 

2008 96,6 1,7 1,5 0,2 3382 

2013 95,0 2,3 1,8 0,9 3590 

2018 93,5 2,5 2,6 1,4 3601 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 52 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Waals Gewest 

 

IL_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,4 (4,5-8,2) 5,8 (4,1-8,3) 1736 

Vrouwen 6,6 (5,1-8,0) 5,2 (4,1-6,5) 1865 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,0 (0,3-5,6) 2,9 (1,2-7,0) 449 

25 - 34 3,8 (0,5-7,1) 3,8 (1,6-8,7) 439 

35 - 44 5,4 (2,8-8,0) 5,4 (3,3-8,7) 528 

45 - 54 4,6 (2,4-6,8) 4,6 (2,8-7,3) 647 

55 - 64 4,8 (2,5-7,2) 4,8 (3,0-7,7) 638 

65 - 74 6,6 (3,4-9,9) 6,7 (4,1-10,7) 479 

75 + 23,3 (17,6-29,1) 23,6 (18,4-29,8) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 20,8 (13,9-27,6) 12,7 (8,0-19,5) 291 

Lager secundair 12,1 (7,9-16,3) 9,9 (6,7-14,6) 595 

Hoger secundair 5,8 (3,6-8,0) 5,7 (3,8-8,5) 1059 

Hoger onderwijs 2,6 (1,5-3,6) 2,6 (1,7-4,0) 1557 

 
JAAR 

 
1997 4,6 (3,4-5,8) 4,1 (3,2-5,3) 2825 

2001 7,1 (6,0-8,2) 4,9 (4,1-5,9) 3882 

2004 5,1 (4,2-6,0) 3,6 (2,9-4,4) 3829 

2008 3,4 (2,8-4,0) 2,1 (1,7-2,6) 3382 

2013 5,0 (4,1-5,9) 3,1 (2,5-3,9) 3590 

2018 6,5 (5,3-7,7) 4,2 (3,2-5,5) 3601 

 

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 53 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van de beperkingen 
in bewegingsvrijheid, Waals Gewest 

 

IL_3 Niet 
beperkt 

Beperkt 
tot huis of 

tuin 

Beperkt 
tot een 
zetel 

Beperkt 
tot een 

bed N 

GESLACHT Mannen 89,8 3,8 4,8 1,6 412 

Vrouwen 82,5 7,5 8,0 2,0 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 93,4 3,0 3,2 0,5 479 

75 + 76,7 9,4 10,6 3,4 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 71,5 12,0 11,7 4,9 177 

Lager secundair 82,4 7,9 7,9 1,8 214 

Hoger secundair 87,5 2,7 7,9 1,9 210 

Hoger onderwijs 95,3 3,4 1,3 0.0 264 

 
JAAR 

 
1997 79,6 12,0 7,8 0,7 575 

2001 77,5 13,7 7,2 1,7 820 

2004 81,3 9,3 7,5 1,9 1121 

2008 85,6 7,1 6,7 0,7 1005 

2013 85,9 6,7 5,7 1,7 854 

2018 85,6 6,0 6,6 1,8 900 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 54 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in bewegingsvrijheid, 
Waals Gewest 

 

IL_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 10,2 (6,0-14,4) 9,3 (5,7-14,8) 412 

Vrouwen 17,5 (13,0-22,1) 14,6 (10,9-19,3) 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 6,6 (3,4-9,9) 6,6 (3,9-10,8) 479 

75 + 23,3 (17,6-29,1) 22,4 (17,4-28,3) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 28,5 (18,8-38,1) 21,4 (13,6-32,1) 177 

Lager secundair 17,6 (9,8-25,4) 14,6 (9,1-22,6) 214 

Hoger secundair 12,5 (6,1-18,8) 11,7 (6,5-20,2) 210 

Hoger onderwijs 4,7 (1,5-7,8) 4,8 (2,4-9,4) 264 

 
JAAR 

 
1997 20,4 (13,8-27,1) 20,1 (14,2-27,6) 575 

2001 22,5 (18,7-26,4) 19,1 (15,6-23,1) 820 

2004 18,7 (15,5-21,9) 15,7 (12,9-18,9) 1121 

2008 14,4 (11,8-17,0) 11,0 (9,0-13,4) 1005 

2013 14,1 (10,9-17,3) 11,1 (8,7-14,1) 854 

2018 14,4 (11,1-17,7) 11,9 (9,2-15,2) 900 

 

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 55 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van functionele 
beperkingen, Waals Gewest 

 

IL_5 

Niet 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
matig 

beperkt 

Minstens 
op één 
domein 
ernstig 
beperkt 

Minstens 
op één 
domein 

zeer 
ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 34,0 40,8 18,7 6,5 411 

Vrouwen 28,0 34,6 17,1 20,3 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 40,4 36,1 18,9 4,7 478 

75 + 19,2 38,5 16,6 25,7 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,0 24,3 25,5 26,1 177 

Lager secundair 25,4 39,4 16,3 18,9 214 

Hoger secundair 28,4 42,4 18,6 10,6 210 

Hoger onderwijs 41,3 39,2 12,7 6,8 263 

 
JAAR 

 
2018 30,5 37,2 17,8 14,5 899 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 56 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met functionele beperkingen, Waals 
Gewest 

 

IL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,2 (19,5-30,9) 25,5 (20,0-31,9) 411 

Vrouwen 37,4 (31,5-43,3) 36,1 (30,3-42,3) 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 23,5 (18,0-29,1) 23,5 (18,3-29,6) 478 

75 + 42,3 (35,4-49,2) 41,3 (34,7-48,2) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,7 (41,7-61,6) 47,1 (37,1-57,4) 177 

Lager secundair 35,2 (25,0-45,5) 33,1 (23,7-44,1) 214 

Hoger secundair 29,2 (20,6-37,7) 29,4 (21,5-38,7) 210 

Hoger onderwijs 19,4 (12,5-26,3) 20,5 (14,1-28,9) 263 

 
JAAR 

 
2018 32,3 (27,8-36,7) . . 899 

 

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 57 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, Waals Gewest 

 

IL_7 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 82,0 11,9 6,1 411 

Vrouwen 66,7 16,7 16,6 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 83,7 12,3 4,0 478 

75 + 61,1 17,4 21,6 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 54,9 22,3 22,8 177 

Lager secundair 73,3 11,6 15,1 214 

Hoger secundair 74,5 17,9 7,6 210 

Hoger onderwijs 82,6 10,4 7,0 263 

 
JAAR 

 
2008 69,0 15,5 15,4 1017 

2013 70,4 15,4 14,2 853 

2018 73,1 14,7 12,2 899 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 58 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten, Waals Gewest 

 

IL_8 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,0 (12,7-23,2) 17,6 (12,8-23,6) 411 

Vrouwen 33,3 (27,6-39,0) 31,1 (25,7-37,2) 488 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 16,3 (11,5-21,1) 16,0 (11,7-21,5) 478 

75 + 38,9 (31,9-46,0) 37,2 (30,5-44,5) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 45,1 (34,7-55,4) 37,9 (27,7-49,2) 177 

Lager secundair 26,7 (17,5-35,9) 23,0 (15,9-31,9) 214 

Hoger secundair 25,5 (17,5-33,4) 24,9 (17,6-33,9) 210 

Hoger onderwijs 17,4 (10,0-24,8) 18,2 (11,5-27,7) 263 

 
JAAR 

 
2008 31,0 (27,2-34,7) 27,7 (24,1-31,6) 1017 

2013 29,6 (24,8-34,5) 27,0 (22,1-32,4) 853 

2018 26,9 (22,6-31,2) 24,9 (20,9-29,5) 899 

 

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 59 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Waals Gewest 

 

IL16_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 60,2 (44,3-76,0) 66,1 (50,2-79,0) 71 

Vrouwen 37,6 (27,6-47,7) 44,1 (33,3-55,4) 155 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 65,7 (51,3-80,1) 68,7 (53,7-80,5) 73 

75 + 33,5 (23,6-43,4) 36,7 (27,0-47,7) 153 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,6 (20,7-52,6) 48,7 (30,6-67,1) 70 

Lager secundair 20,5 (8,0-33,1) 28,7 (15,0-47,9) 58 

Hoger secundair 56,6 (39,6-73,6) 62,2 (45,5-76,4) 50 

Hoger onderwijs 71,8 (52,0-91,5) 74,0 (55,8-86,5) 41 

 
JAAR 

 
2013 37,1 (28,6-45,6) 42,6 (32,1-53,9) 239 

2018 44,0 (35,1-52,8) 52,5 (43,1-61,8) 226 

 

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 60 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten dat hulp nodig heeft, Waals Gewest 

 

IL17_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,4 (0,0-30,2) 14,1 (4,7-34,9) 38 

Vrouwen 27,7 (13,1-42,4) 28,2 (15,4-46,0) 58 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 26,9 (11,0-42,9) 25,8 (12,3-46,2) 47 

75 + 18,5 (3,9-33,2) 16,6 (7,2-33,8) 49 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,1 (0,7-47,4) 25,1 (5,7-64,8) 19 

Lager secundair 29,1 (0,6-57,6) 32,8 (8,9-70,8) 17 

Hoger secundair 20,7 (1,8-39,6) 17,9 (7,8-36,0) 29 

Hoger onderwijs 21,0 (3,4-38,6) 17,3 (6,1-40,2) 29 

 
JAAR 

 
2018 22,6 (12,1-33,2) . . 96 

 

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

 

 

 



  

98 
 

Tabel B 61 Verdeling (%) van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de ernst van beperkingen in 
het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, Waals Gewest 

 

IL_9 
Niet 

beperkt 
Matig 

beperkt 
Ernstig 
beperkt N 

GESLACHT Mannen 81,5 6,5 12,0 408 

Vrouwen 48,8 14,5 36,7 485 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 77,1 8,9 14,0 478 

75 + 45,8 13,7 40,5 415 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 40,7 12,3 47,0 176 

Lager secundair 56,5 11,9 31,5 209 

Hoger secundair 68,6 9,5 21,8 210 

Hoger onderwijs 75,8 10,9 13,3 263 

 
JAAR 

 
2013 53,9 11,4 34,7 842 

2018 62,6 11,1 26,3 893 

 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 62 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten, Waals Gewest 

 

IL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,5 (13,6-23,4) 17,7 (13,4-23,1) 408 

Vrouwen 51,2 (45,1-57,3) 50,0 (43,5-56,5) 485 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 22,9 (18,0-27,8) 20,9 (16,4-26,3) 478 

75 + 54,2 (47,6-60,7) 51,5 (44,6-58,3) 415 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 59,3 (49,7-68,9) 51,6 (40,5-62,6) 176 

Lager secundair 43,5 (34,0-52,9) 37,3 (28,5-47,0) 209 

Hoger secundair 31,4 (23,2-39,5) 29,2 (21,0-39,0) 210 

Hoger onderwijs 24,2 (17,4-30,9) 24,3 (17,9-32,2) 263 

 
JAAR 

 
2013 46,1 (41,1-51,1) 43,4 (37,8-49,1) 842 

2018 37,4 (33,0-41,8) 34,7 (30,3-39,2) 893 

 

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 63 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hierbij geen hulp krijgt, Waals Gewest 

 

IL19_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 33,4 (20,2-46,5) 38,7 (24,7-54,9) 98 

Vrouwen 21,0 (14,6-27,4) 23,2 (17,0-31,0) 235 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 37,0 (25,0-48,9) 41,3 (28,7-55,0) 108 

75 + 17,0 (10,6-23,4) 18,9 (12,8-27,1) 225 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,0 (6,9-29,1) 24,2 (12,7-41,4) 104 

Lager secundair 19,9 (8,8-31,0) 27,1 (15,6-43,0) 87 

Hoger secundair 32,3 (18,8-45,9) 35,5 (22,3-51,4) 67 

Hoger onderwijs 29,5 (14,6-44,4) 34,1 (19,4-52,5) 62 

 
JAAR 

 
2013 24,9 (18,5-31,3) 29,6 (22,1-38,4) 342 

2018 23,6 (17,6-29,5) 29,6 (22,6-37,7) 333 

 

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 64 Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beperkingen in het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten dat hulp nodig heeft, Waals Gewest 

 

IL20_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,4 (0,0-7,4) 2,6 (0,3-17,5) 36 

Vrouwen 26,8 (11,7-42,0) 25,7 (14,1-42,2) 59 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
65 - 74 26,1 (8,5-43,7) 12,9 (4,5-31,7) 51 

75 + 12,7 (1,9-23,5) 7,6 (2,2-22,6) 44 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,4 (0,0-32,2) 5,8 (0,6-37,0) 20 

Lager secundair 8,2 (0,0-21,4) 3,7 (0,6-19,8) 23 

Hoger secundair 43,6 (15,1-72,2) 26,0 (7,8-59,5) 26 

Hoger onderwijs 13,0 (0,0-30,8) 5,7 (1,3-22,4) 25 

 
JAAR 

 
2018 19,6 (8,8-30,4) . . 95 

 

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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