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SAMENVATTING 

_ 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert lichaamsbeweging als elke beweging die het gevolg is van 
een activering door skeletspieren waarbij energie verbruikt wordt. Lichaamsbeweging kan op verschillende 
manieren gedaan worden, zoals wandelen, fietsen, sporten en actieve recreatie, maar men kan ook fysiek actief 
zijn op het werk en tijdens huishoudelijke taken. Alle vormen van lichaamsbeweging kunnen 
gezondheidsvoordelen bieden wanneer zij op regelmatige basis en voldoende lang en met voldoende intensiteit 
gedaan worden. De aanbeveling van de WGO is dat een volwassene minstens 150 minuten per week aan 
(minstens matige) lichaamsbeweging moet besteden. 
 
In het kader van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) werd in 2018 de IPAQ-vragenlijst vervangen door 
een nieuw instrument, nl. EHIS-PAQ. EHIS-PAQ is een instrument dat nagaat in welke mate de bevolking van 
15 jaar en ouder fysiek actief is in specifieke domeinen relevant voor de volksgezondheid: werkgerelateerde 
lichaamsbeweging (3 niveaus van intensiteit), lichaamsbeweging om zich te verplaatsen (wandelen en fietsen) 
en lichaamsbeweging in de vrije tijd. Dit instrument werd verder nog uitgebreid met een vraag over sedentair 
gedrag (d.w.z. zitten of rusten). Daarnaast werd, om een continuïteit te behouden, ook een WGO vraag 
(omschrijving van de vrijetijdsbesteding) behouden. 
 

 Werkgerelateerde activiteiten worden het vaakst omschreven als zittend of staand (45,4% bij de 
bevolking van 15 jaar en ouder en 56,3% bij de werkende bevolking van 15-64 jaar). Brusselaars doen 
het vaakst dergelijke activiteiten. Bij de werkende bevolking zijn het vooral de vrouwen en de hoogst 
opgeleiden die het vaakst zitten of staan; daarentegen zijn het de mannen, de jongeren van 15-24 jaar 
en de laagst opgeleiden die het vaakst zware arbeid of fysiek eisend werk uitvoeren. 

 In België wandelt 76,7% van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens een dag per week om zich te 
verplaatsen, met de fiets is dit 29,3%. In het Brussels Gewest (92,6%) wordt er het vaakst gewandeld 
om zich te verplaatsen, voor fietsen is dit in het Vlaams Gewest (42,0%, een percentage dat 4 keer zo 
hoog is als dat van het Waals Gewest). Mannen wandelen even vaak als vrouwen om zich te 
verplaatsen, maar mannen fietsen wel vaker. Het zijn de jongeren van 15-24 jaar die zowel het vaakst 
wandelen als fietsen om zich te verplaatsen. Ook de hoogst opgeleiden doen beide activiteiten het 
vaakst (geen verschillen volgens opleidingsniveau voor het Vlaams Gewest). 

 Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) volgens de aanbevelingen van 
de WGO: bijna een derde (30,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder besteedt minstens 150 
minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging, iets meer dan één op de tien 
(10,5%) besteedt minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten en 6,7% doet beiden. 
Voor deze drie indicatoren stellen we vast dat de prevalentie het hoogst is in het Vlaams Gewest 
(behalve voor spierversterkende activiteiten waar er geen significante verschillen volgens gewest zijn), 
bij mannen, bij jongeren van 18-24 jaar en bij de hoogst opgeleiden.  

 Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (inclusief werkgerelateerd) volgens de aanbevelingen 
van de WGO: meer dan de helft van de bevolking van 18 jaar en ouder (55,8%) besteedt minstens 150 
minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging of doet op het werk minstens matige 
lichamelijke inspanningen. De hoogste prevalenties worden waargenomen in het Vlaams Gewest, bij 
mannen (behalve in het Vlaams Gewest waar er geen geslachtsverschillen zijn), bij de jongeren van 
18-24 jaar (waarna de prevalentie daalt) en de hoogst opgeleiden. 

 Sedentair gedrag (slapen niet ingesloten): de Belg van 15 jaar en ouder zit of rust bijna 6 uur per dag 
(5,8 uur om precies te zijn). Deze tijd is het hoogst in het Brussels Gewest, bij mannen, bij jongeren van 
15-24 jaar en de 75-plussers en ook eerder bij de hoogst opgeleiden.   

 In België loopt 28,8% van de bevolking van 15 jaar en ouder een gezondheidsrisico door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd. De groepen met de laagste prevalentie zijn de Vlamingen, de mannen, 
de jongeren en de hoogst opgeleiden. Deze prevalentie is sinds 2004 eerder stabiel gebleven doorheen 
de tijd, behalve in het Waals Gewest waar de prevalentie sinds 2013 significant gestegen is.   
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Enerzijds scoren mannen, jongeren van 15-24 jaar en hoogopgeleiden het best wat de 
gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd betreft, maar anderzijds 
scoren ze dan weer slechter wat sedentair gedrag betreft. Vlamingen komen het best naar voren voor deze 
indicatoren. Op basis van slechts één indicator kunnen we stellen dat lichaamsbeweging in de vrije tijd er sinds 
2013 niet op vooruit is gegaan. 
 
Zeker bij groepen die een sedentair gedrag vertonen, is promotie van lichaamsbeweging zeer belangrijk. Dit 
kan zijn door aan te moedigen meer te wandelen of te fietsen om zich te verplaatsen, of meer tijd aan  
lichaamsbeweging in de vrije tijd te besteden. Maar ook strategieën om het zitten op het werk te verminderen 
zijn nodig. 
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AFKORTINGEN  
_ 

 

HIS Health Interview Survey, vertaald Gezondheidsenquête 

EHIS 
European Health Interview Survey, vertaald Europese 
Gezondheidsenquête 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 

MET Metabolic Equivalent of Task 

BMI Body mass index 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire 

EHIS-PAQ 
Physical Activity Questionnaire, vragenlijst m.b.t. lichaamsbeweging 
ontwikkeld door EHIS 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey 

VCP Voedselconsumptiepeiling 
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INLEIDING 
_ 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert lichaamsbeweging als elke beweging die het gevolg is van 
een activering door de skeletspieren waarbij energie verbruikt wordt. Lichaamsbeweging kan op verschillende 
manieren gedaan worden: wandelen, fietsen, sporten en actieve recreatie (zoals dansen, yoga, tai chi). Men 
kan ook fysiek actief zijn op het werk (heffen, dragen of andere actieve taken) en tijdens huishoudelijke taken 
(poetsen, dragen en verzorgen). Alle vormen van lichaamsbeweging kunnen gezondheidsvoordelen bieden 
wanneer zij op regelmatige basis en voldoende lang en met voldoende intensiteit gedaan worden. Voldoende 
lichaamsbeweging helpt bij de preventie van belangrijke risicofactoren voor de gezondheid zoals hypertensie 
(hoge bloeddruk), overgewicht en obesitas. Hierdoor kunnen chronische aandoeningen, zoals 
hartaandoeningen, kanker, diabetes, en chronisch respiratoire aandoeningen worden voorkomen. Naast de 
aanzienlijke lichamelijke gezondheidsvoordelen, heeft het - vooral wanneer recreatief - ook een positieve 
invloed op de geestelijke gezondheid, de kwaliteit van leven en het algemeen welzijn, en kan het dementie 
vertragen (1). 
 
De aanbeveling van de WGO is dat een volwassene minstens 150 minuten per week aan (minstens matige) 
lichaamsbeweging moet besteden. Kinderen en adolescenten (5-17 jaar) hebben minstens 60 minuten per dag 
lichaamsbeweging nodig voor een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid (2). Cijfers van 2016 geven 
aan dat wereldwijd meer dan een kwart (27,5%) van de volwassenen (18 jaar en ouder) deze aanbeveling niet 
haalde (waarbij vrouwen minder actief zijn dan mannen), met grote verschillen tussen de verschillende landen. 
Zo was de prevalentie van onvoldoende lichaamsbeweging meer dan het dubbel in hoge inkomenslanden 
(36,8%, waaronder België met 35,7%) dan in lage inkomenslanden (16,2%). Bovendien is deze prevalentie 
sinds 2001 (31.6%) toegenomen in hoge inkomenslanden, terwijl het globaal gezien, dus op wereldniveau, 
stabiel is gebleven in de periode 2001-2016. Deze hoge prevalentie kan waarschijnlijk verklaard worden door 
de overgang naar meer zittende beroepen en gemotoriseerd transport. De stabilisatie van de globale prevalentie 
is reeds een indicatie dat de WGO doelstelling, die tegen 2025 de fysieke inactiviteit met 10% wil verminderen, 
waarschijnlijk niet bereikt zal worden (3). Het nieuwe actieplan van de WGO streeft naar een 15% relatieve 
afname van deze prevalentie tegen 2030 (t.o.v. 2016) (1). Dergelijke bevindingen kunnen erop wijzen dat de 
boodschap over het belang van lichaamsbeweging voor de gezondheid en het welzijn van een individu nog 
steeds niet heeft geleid tot een gedragsverandering bij de bevolking (4). 
 
Naast (onvoldoende) lichaamsbeweging wordt er in dit rapport ook aandacht besteed aan “sedentair gedrag”. 
Sedentair gedrag wordt gedefinieerd als activiteiten in waaktoestand die worden gekenmerkt door een 
energieverbruik van ≤ 1,5 MET1, zoals zitten of liggen. Recent bewijs geeft aan dat langdurig zitten geassocieerd 
is met een abnormaal glucosemetabolisme, cardiometabole aandoeningen en vroegtijdige sterfte (1). Volgens 
een studie is een sedentaire levensstijl een even grote tot grotere risicofactor voor de gezondheid dan 
hypertensie, diabetes of roken, met een vroegtijdig overlijden tot gevolg (5). Een andere studie toont aan dat 
personen (40-79 jaar) met een gezonde BMI (18,5-24,9), maar met een sedentaire levensstijl, een even hoog 
risico hebben op hart- en vaatziekten als personen met overgewicht (BMI 25,0-29,9) (6). Voldoende 
lichaamsbeweging is dus voor iedereen belangrijk om langer en gezonder te leven (7). 
 
Aangezien lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid, is het belangrijk om lichaamsbeweging bij de 
bevolking te meten, om potentiële verschillen te identificeren en tijdstrends op te volgen. Het niveau van 
lichaamsbeweging kan aan de hand van apparaten zoals pedometers en versnellingsmeters worden bepaald, 
maar dergelijke informatie kan niet via de gezondheidsenquête worden verzameld daar er geen klinische 
metingen voorzien zijn. De optie die in de gezondheidsenquête werd gekozen, bestaat er eenvoudigweg in om 

                                                 
 
 
 
1 Metabolic Equivalent of Task 
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rechtstreeks aan de respondent te vragen of deze aan lichaamsbeweging doet. Het betreft hier dus verklaringen 
van de bevraagde personen met de mogelijke subjectiviteit dat dit met zich meebrengt.  
 
In de voorgaande gezondheidsenquêtes (2001, 2004, 2008 en 2013) werd voor het meten van 
lichaamsbeweging steeds gebruik gemaakt van de korte versie van het IPAQ-instrument (International Physical 
Activity Questionnaire). Een aangepaste versie van deze IPAQ-vragenlijst was ook onderdeel van de eerste 
golf (2006-2010) van de Europese gezondheidsenquête (EHIS), maar een evaluatie gaf problemen aan bij de 
uitvoering van dit instrument in verschillende EU-lidstaten, waardoor Eurostat de opdracht gaf deze en andere 
problematische modules te herzien en te verbeteren. Voor de tweede golf (2013-2015) van de EHIS werd, in 
de context van een multinationale gezondheidsenquête, een domein-specifieke vragenlijst ontwikkeld. Experten 
van drie gezondheidsinstituten in Estland, Duitsland en België namen deel aan de ontwikkeling van dit 
instrument. Het cognitief testen van EHIS-PAQ vond plaats in Estland, Duitsland, Groot Brittannië en België om 
het globaal begrijpen van de vragenlijst te evalueren. Na aanpassingen werd in België, Estland en Duitsland 
een pre-test m.b.t. de verschillende manieren van gegevensverzameling (mondelinge bevraging met pen en 
papier (PAPI) en computer geassisteerd telefonisch interview (CATI)) uitgevoerd om de haalbaarheid in een 
grootschalige internationale Europese gezondheidsenquête na te gaan (8).  
 
EHIS-PAQ is eerder een pragmatisch instrument om na te onderzoeken in welke mate de bevolking fysiek actief 
is in specifieke domeinen relevant voor de volksgezondheid: werkgerelateerde lichaamsbeweging,  
lichaamsbeweging om zich te verplaatsen en lichaamsbeweging in de vrije tijd. Voor golf 3 werd EHIS-PAQ nog 
uitgebreid met een vraag over sedentair gedrag. Het is pas sinds de gezondheidsenquête 2018 dat België 
EHIS-PAQ in de vragenlijst opneemt, waardoor vergelijkingen in de tijd niet mogelijk zijn. Om toch een 
continuïteit te behouden, werd ook een WGO vraag (lichaamsbeweging in de vrije tijd) behouden. 
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VRAGEN 
_ 

Sinds 2001 waren de IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, korte versie) vragen en de WGO 
vra(a)g(en) in de Belgische HIS opgenomen om de mate waarin de bevolking aan lichaamsbeweging doet te 
meten. Sinds  2013 (golf 2) verplicht Eurostat de EU-lidstaten om een nieuw herzien instrument (EHIS-PAQ) in 
de vragenlijst op te nemen. Dit nieuw instrument voldoet aan de volgende eisen: korte, eenvoudige vragen die 
haalbaar zijn voor internationaal gebruik met uitkomstindicatoren die gemakkelijk te begrijpen en relevant zijn 
voor de volksgezondheid. Het omvat de volgende aspecten: lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd, werk-
gerelateerde lichaamsbeweging en verplaatsing. In 2013 is er echter beslist geweest dit nieuw instrument niet 
in de HIS op te nemen (wel in de Voedselconsumptiepeiling van 2014), maar voor de HIS 2018 zijn we wel mee 
in zee gegaan. Voor golf 3 werd nog een extra vraag m.b.t. sedentair gedrag toegevoegd. Het vervangen van 
IPAQ door EHIS-PAQ heeft als consequentie dat er geen trendanalyses meer gemaakt kunnen worden tussen 
2018 en de voorgaande enquêtejaren. Daarom dat ook nog een WGO vraag werd behouden, reeds sinds 1997 
in de HIS, zodat toch nog één vergelijking over de tijd mogelijk is. Daarentegen is door de opname van EHIS-
PAQ in de vragenlijst wel een vergelijking mogelijk met andere Europese landen, wat dan weer een andere 
meerwaarde is.  
 
De vragen met betrekking tot EHIS-PAQ zijn onderdeel van de mondelinge CAPI vragenlijst, maar deze vragen 
werden enkel gesteld aan personen van 15 jaar en ouder en proxies mochten deze vragen niet beantwoorden. 
Om consistentie in de manier van bevraging te behouden, is de WGO vraag in de schriftelijke vragenlijst 
gebleven. 

 

Vragen gebruikt in de gezondheidsenquête 2018 

 
De volgende EHIS-PAQ vragen werden aan de respondenten gesteld: 
 
Algemene inleiding: 
We gaan nu nagaan hoe lichamelijk actief u bent. We kijken eerst hoe actief u op het werk bent (inclusief 
huishoudelijk werk), daarna kijken we hoe actief u bent wanneer u zich verplaatst, en ten slotte hoe actief u 
bent tijdens uw vrije tijd, inclusief sport en training. 
 
Inleiding met betrekking tot werk: 
De volgende vragen gaan over de tijd die u spendeert aan verschillende soorten lichaamsbeweging in een 
typische week. Probeer op deze vragen te antwoorden, zelfs als u vindt dat u niet erg fysiek actief bent. 
Denk eerst aan de tijd die u aan uw werk spendeert. Denk aan werk als de dingen die u heeft te doen zoals 
betaald werk, zorgen voor familie, studeren of trainen. 
 
PA.01. Wanneer u aan het WERKEN bent, welk van het volgende omschrijft het BEST wat u doet? 

1. Meestal zitten of staan 
2. Meestal wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanning 
3. Meestal zware arbeid of fysiek eisend werk 

Enquêteur lees niet: 
4. Ik voer geen werktaken uit 
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Inleiding met betrekking tot verplaatsing: 
De volgende vragen SLUITEN LICHAMELIJKE ACTIVITITEITEN OP HET WERK die u al heeft vermeld UIT. 
Deze vragen gaan over de manier waarop u meestal GAAT NAAR EN KOMT VAN PLAATSEN. Bijvoorbeeld 
naar het werk, naar school, om te winkelen, of naar de markt te gaan. 
 
PA.02. In een typische week, hoeveel dagen WANDELT u voor minstens 10 minuten aan één stuk om u te 

verplaatsen? 
 
PA.03. Op een typische dag, hoeveel tijd spendeert u al wandelend om u te verplaatsen? 

1. 10 – 29 minuten per dag 
2. 30 – 59 minuten per dag 
3. 1 uur tot minder dan 2 uur per dag 
4. 2 uur tot minder dan 3 uur per dag 
5. 3 uur of meer per dag 

 
PA.04. In een typische week, hoeveel dagen FIETST u voor minstens 10 minuten aan één stuk om u te 

verplaatsen? 
 
PA.05. Op een typische dag, hoeveel tijd spendeert u al fietsend om u te verplaatsen? 

1. 10 – 29 minuten per dag 
2. 30 – 59 minuten per dag 
3. 1 uur tot minder dan 2 uur per dag 
4. 2 uur tot minder dan 3 uur per dag 
5. 3 uur of meer per dag 

 
Inleiding met betrekking tot activiteiten tijdens de vrije tijd: 
De volgende vragen SLUITEN de WERK- en VERPLAATSINGSACTIVITEITEN die u al vermeld heeft UIT. 
Deze vragen gaan over SPORT, FITNESS en RECREATIEVE (VRIJE TIJDS) ACTIVITEITEN waardoor u iets 
sneller gaat ademen of uw hartritme iets verhoogt. Bijvoorbeeld snelwandelen, balspelen, joggen, fietsen of 
zwemmen. 
 
PA.06. In een typische week, hoeveel dagen doet u sport, fitness of recreatieve (vrije tijds) activiteiten voor 

minstens 10 minuten aan één stuk? 
 
PA.07. In een typische week, hoeveel tijd spendeert u in totaal aan sporten, fitnessen of recreatieve (vrije 

tijds) activiteiten? 
     .. uren – .. minuten 
 
PA.08. In een typische week, hoeveel dagen doet u aan lichaamsbeweging specifiek om uw spieren te 

VERSTEVIGEN zoals krachttraining of verstevigingsoefeningen (tel alle dergelijke activiteiten mee, 
zelfs als u ze al eerder heeft vermeld)? 

 
Inleiding met betrekking tot sedentaire activiteiten: 
De laatste vraag in deze module gaat over zitten of rusten op het werk, thuis, tijdens het gaan en komen van 
plaatsen of bij vrienden. Hierbij hoort de tijd gespendeerd aan het zitten aan een bureau, zitten bij vrienden, 
reizen in de auto, bus, trein, lezen, kaarten of tv kijken, … maar niet de tijd die gespendeerd werd aan slapen. 
 
PA.09. Op een typische dag, hoeveel tijd spendeert u aan zitten of rusten? 
     .. uren – .. minuten 
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De volgende WGO vraag werd aan de respondenten gesteld: 
 
PA.10. Hoe kan u best uw vrijetijdsbesteding in het afgelopen jaar omschrijven? 
    (slechts één antwoord mogelijk!) 

1. Harde training en competitiesport meer dan één keer per week 
2. Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, 4 uur of meer per week 
3. Joggen en andere recreatiesporten of tuinieren, minder dan 4 uur per week 
4. Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten 4 uur of meer per week 
5. Wandelen, fietsen of andere niet-inspannende activiteiten, minder dan 4 uur per week 
6. Lezen, TV kijken of andere zittende activiteiten 

 
Twee bijkomende antwoordcategorieën (3 en 5) werden aan deze vraag toegevoegd. 
 
Bij de vragen PA.01., PA.06. en PA.08. werd er telkens gebruik gemaakt van een antwoordkaart die aan de 
respondent werd voorgelegd. Deze kaarten halen voorbeelden aan van respectievelijk werkgerelateerde 
lichaamsbeweging, sport, fitness en recreatieve (vrijetijd) activiteiten, en spierverstevigende activiteiten  (zie 
bijlage ‘Kaart N° 17’, ‘Kaart N° 19’ en ‘Kaart N° 20’). Ook voor de vragen PA.03.  en PA.05. m.b.t. verplaatsen 
werd een kaart gebruikt om de tijd eraan besteedt weer te geven (zie bijlage ‘Kaart N° 18). 
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INDICATOREN 
_ 

EHIS-PAQ (9) 
 
Werkgerelateerde lichaamsbeweging 
 
PA01_1 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werkgerelateerde 

lichaamsbeweging  
1. Meestal zitten of staan 
2. Meestal wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanning 
3. Meestal zware arbeid of fysiek eisend werk 
4. Voert geen werktaken uit 

 

PA01_2 Verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werkgerelateerde 
lichaamsbeweging  
1. Meestal zitten of staan 
2. Meestal wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanning 
3. Meestal zware arbeid of fysiek eisend werk 

 
Lichaamsbeweging om zich te verplaatsen 
 
PA02_1 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men wandelt om zich 

te verplaatsen  
 

PA02_2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt om zich 
te verplaatsen  

 
PA04_1 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men fietst om zich te 

verplaatsen  
 

PA04_2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om zich te 
verplaatsen  

 

Alleen de indicatoren PA02_2 en PA04_2 zullen in de tekst besproken worden. De indicatoren PA02_1 – 
PA04_1 worden enkel in tabelvorm weergegeven. 
 
 
Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) volgens de aanbevelingen van de WGO. 
Het betreft hier activiteiten tijdens de vrije tijd (gebaseerd op vragen PA.06 en PA.07) en/of fietsen om zich te 
verplaatsen (gebaseerd op vragen PA.04 en PA.05) en dit minstens 150 minuten per week. 
 
PA_1 Percentage van de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week 

aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging besteedt  
 

PA_2 Percentage van de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt  

 

PA_3 Percentage van de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week 
aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt  
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Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging volgens de aanbevelingen van de WGO. Hier wordt naast de 
indicator ‘minstens matige aerobe lichaamsbeweging per week’ (PA_1), ook de werkgerelateerde activiteiten in 
rekening genomen.  
 
PA_4 Percentage van de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week 

aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt en/of minstens 
matige lichamelijke inspanningen op het werk doet.  

 
Sedentaire gedrag 
 
PA09_1 Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan zitten of 

rusten  
 
 
WGO 
 
Ook voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) behoort lichaamsbeweging tot één van haar 
gezondheidsdoelstellingen2. Het is dus aanbevolen om op regelmatige basis het niveau van lichaamsbeweging 
te meten. De WGO vraag PA.10 is de enige vraag m.b.t. lichaamsbeweging die sinds het begin (1997) van de 
reeks gezondheidsenquêtes in België uitgevoerd, in de vragenlijst is opgenomen. Op basis van deze vraag 
kunnen twee indicatoren aangemaakt worden: 
 
PA10_1 Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens niveau van lichaamsbeweging in de vrije 

tijd, met de volgende categorieën: 
1. Harde training of minstens 4 uur sport per week (antwoord 1 of 2 op vraag PA.10.) 
2. Minder dan 4 uur sport per week of lichte activiteiten (antwoord 3 tot 5 op vraag PA.10.) 
3. Zittende activiteiten (antwoord 6 op vraag PA.10.) 

 

PA10_2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

 
Deze laatste indicator is de gedichotomiseerde versie van de vorige indicator (PA10_1), waarbij sedentaire 
(zittende) activiteiten als gezondheidsrisico worden beschouwd. Alleen de indicator PA10_2 zal in de tekst 
besproken worden. De indicator PA10_1 wordt enkel in tabelvorm weergegeven. 
  

                                                 
 
 
 
2 https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/ 
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RESULTATEN 
_ 

1. Werkgerelateerde lichaamsbeweging 

Deze indicatoren geven de verdeling van de bevolking weer volgens de intensiteit van de werkgerelateerde 
lichaamsbeweging (zoals betaald werk, zorgen voor de familie, studeren of trainen). Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de bevolking van 15 jaar en ouder enerzijds en de werkende bevolking van 15-64 jaar 
anderzijds. 

1.1. VERDELING VOOR BELGIË 

In België in 2018 omschrijft 45,4% van de bevolking van 15 jaar en ouder zijn werkgerelateerde 
lichaamsbeweging als meestal zitten of staan, 29,0% als meestal wandelen of taken van lichte tot matige 
lichamelijke inspanning, 8,3% als meestal zware arbeid of fysiek eisend werk en 17,4% geeft aan geen 
werktaken uit te voeren. 
 
Voor wat de werkende bevolking van 15-64 jaar betreft, omschrijft 56,3% van hen zijn werkgerelateerde 
lichaamsbeweging als meestal zitten of staan, 29,5% als meestal wandelen of taken van lichte tot matige 
lichamelijke inspanning en 14,2% geeft aan meestal zware arbeid of fysiek eisend werk te doen.  

Regionale verschillen 

In het Brussels Gewest ligt het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat zijn werkgerelateerde 
lichaamsbeweging omschrijft als meestal zitten of staan (60,1%) hoger dan in het Vlaams (43,6%) en het Waals 
Gewest (43,9%). Daarnaast is het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat zijn werkgerelateerde 
lichaamsbeweging als meestal zware arbeid of fysiek eisend werk omschrijft in het Brussels Gewest het laagst 
(3,8%), tegenover 9,6% in het Vlaams en 7,3% in het Waals Gewest. Tot slot is het percentage mensen van 15 
jaar en ouder dat aangeeft geen werktaken uit te voeren het hoogst in het Waals Gewest (23,9%), in het Vlaams 
Gewest is dit 13,7% en in het Brussels Gewest 17,6% (Figuur 1).   
 
Figuur 1 | Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werkgerelateerde 

lichaamsbeweging, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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De verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werkgerelateerde 
lichaamsbeweging gaat in dezelfde lijn: hoogste percentage in het Brussels Gewest (68,9%) voor wat meestal 
zitten of staan betreft (55,4% in het Vlaams en 53,8% in het Waals Gewest) alsook het laagste percentage voor 
wat zware arbeid of fysiek eisend werk betreft, nl. 6,9% in vergelijking met 15,4% in het Vlaams en 14,3% in 
het Waals Gewest (Figuur 2). 
 
Figuur 2 | Verdeling (%) van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werkgerelateerde 

lichaamsbeweging, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 
 

 

1.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

De grootste geslachtsverschillen worden bij de bevolking van 15 jaar en ouder vastgesteld voor de categorie 
‘meestal zware arbeid of fysiek eisend werk’: 5,6% van de vrouwen geeft aan dit te doen tegenover 11,1% van 
de mannen. Daarnaast is het percentage vrouwen dat aangeeft geen werktaken uit te voeren (19,0%) ook hoger 
dan het percentage mannen (15,7%) (Figuur 3). 
 
Figuur 3 | Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werkgerelateerde 

lichaamsbeweging, volgens geslacht, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Voor wat de werkende bevolking van 15-64 jaar betreft, geeft 59,6% van de vrouwen aan meestal te zitten of 
te staan, bij de mannen is dit 53,4%. Ook hier wordt het grootste verschil tussen vrouwen en mannen 
vastgesteld voor zware arbeid of fysiek eisend werk, respectievelijk 10,5% en 17,5% (Figuur 4). 
 
Figuur 4 | Verdeling (%) van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werkgerelateerde 

lichaamsbeweging, volgens geslacht, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 
 
 

De intensiteit van werkgerelateerde lichaamsbeweging verschilt ook volgens leeftijd bij de bevolking van 15 jaar 
en ouder. Zo neemt voor de categorie ‘meestal zitten of staan’ het percentage geleidelijk af met de leeftijd. De 
hoogste percentages (55,8% à 51,4%) worden in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 54 jaar waargenomen. Voor 
de categorie ‘meestal wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanning’ worden de hoogste 
percentages waargenomen in de leeftijdsgroepen tussen 55 en 74 jaar (35,7% à 38,0%), voor de categorie 
‘meestal zware arbeid of fysiek eisend werk’ is dit voor de leeftijdsgroepen tussen 25 en 54 jaar (11,6% à 12,3%) 
en tot slot voor de categorie ‘voert geen werktaken uit’ voor de jongste (15-24 jaar: 21,0%) en de oudste 
leeftijdsgroepen (65+ jaar: 34,6% à 44,7%)) (Figuur 5). 

Bij de werkende bevolking van 15-64 jaar is de leeftijdsverdeling volgens intensiteit van werkgerelateerde 
lichaamsbeweging als volgt: laagste percentage (39,3%) in de leeftijdsgroep 15-24 jaar voor de categorie 
‘meestal zitten of staan’, hoogste percentages in de jongste (34,8% van de 15-24-jarigen) en de oudste 
leeftijdsgroep (33,5% van de 55-64-jarigen) voor de categorie ‘meestal wandelen of taken van lichte tot matige 
lichamelijke inspanning’ en hoogste percentage (25,9%) in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar voor de categorie 
‘meestal zware arbeid of fysiek eisend werk’ (Figuur 6). 

Regionale verschillen 

De geslachtsverschillen bij de bevolking van 15 jaar en ouder komen voor de drie gewesten overeen met die 
van België, behalve dan dat in het Vlaams Gewest het percentage vrouwen dat meestal wandelt of taken van 
lichte tot matige lichamelijke inspanning doet (35,7%) toch wel hoger is dan dat van mannen (30,4%).  
 
Ook voor de werkende bevolking van 15-64 jaar zijn de geslachtverschillen voor de drie gewesten in lijn met 
die voor België, nl. een hoger percentage vrouwen dan mannen voor wat meestal zitten of staan betreft en een 
lager percentage vrouwen dan mannen dat meestal zware arbeid of fysiek eisend werk doet.  
 

De leeftijdsverschillen bij de bevolking van 15 jaar en ouder komen in het Vlaams Gewest volledig overeen met 
die voor België, voor de twee andere gewesten in grote mate. Dezelfde waarneming geldt voor de werkende 
bevolking van 15-64 jaar.  
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Figuur 5 | Verdeling (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werkgerelateerde 
lichaamsbeweging, volgens leeftijd, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Figuur 6 | Verdeling (%) van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werkgerelateerde 
lichaamsbeweging, volgens leeftijd, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

1.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

De intensiteit van werkgerelateerde lichaamsbeweging verschilt volgens opleidingsniveau bij de bevolking van 
15 jaar en ouder. Mensen met een diploma hoger onderwijs (56,2%) geven het vaakst aan meestal te zitten of 
te staan. Mensen met hoogstens een diploma lager (20,3%) geven dan weer het minst vaak aan meestal te 
wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanningen uit te voeren. Het zijn de mensen met een 
diploma hoger secundair (12,8%) die het vaakst zware arbeid of fysiek eisend werk doen. Tot slot geven ook 
de laagst opgeleiden (37,5% van diegenen met hoogstens een diploma lager) het vaakst aan geen werktaken 
uit te voeren. 
 
Bij de werkende bevolking van 15-64 jaar zijn het ook de hoogst opgeleiden (67,5% van diegenen met een 
diploma hoger onderwijs) die het vaakst aangeven meestal te zitten of te staan. Deze groep geeft daarnaast 
het minst vaak aan meestal te wandelen of taken van lichte tot matige lichamelijke inspanning of zware arbeid 
of fysiek eisend werk uit te voeren (respectievelijk 25,1% en 7,4%). Het zijn de laagst opgeleiden (36,2% van 
diegenen met hoogstens een diploma lager) die het vaakst zware arbeid of fysiek eisend werk uitvoeren.   

Regionale verschillen 

De socio-economische verschillen bij de bevolking van 15 jaar en ouder komen voor de drie gewesten overeen 
met die van België. In grote lijnen is dit ook zo voor de werkende bevolking van 15-64 jaar. 
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2. Lichaamsbeweging om zich te verplaatsen 

De volgende indicatoren hebben betrekking op de manier waarop mensen meestal zich plaatsen, bv. naar het 
werk, naar school, naar de winkel, of naar de markt. De focus ligt hier enerzijds op het aantal dagen per week 
dat men wandelt om zich te verplaatsen en anderzijds op het aantal dagen dat men dit al fietsend doet.  

2.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België in 2018 wandelt 76,7% van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens een dag per week om zich te 
verplaatsen; het percentage dat minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen is 29,3%.  

Regionale verschillen 

In het Brussels Gewest (92,6%) is het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week 
wandelt om zich te verplaatsen het hoogst, een percentage dat significant en ver boven dat van het Waals 
(79,4%) en het Vlaams Gewest (72,3%) uitsteekt. Het verschil tussen het Vlaams en het Waals Gewest is ook 
significant (Figuur 7a). 
 
In het Vlaams Gewest (42,0%) schiet het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per 
week fietst om zich te verplaatsen er dan weer bovenuit. Dit percentage is meer dan het dubbel dan dat van 
het Brussels Gewest (16,4%) en bijna het viervoud van dat van het Waals Gewest (10,9%). De verschillen 
tussen het Vlaams Gewest en de twee andere gewesten zijn significant, alsook het verschil tussen het Brussels 
en het Waals Gewest (Figuur 7b).  
 
Figuur 7 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minsten een dag per week a) wandelt (PA02_2) 

en b) fietst (PA04_2) om zich te verplaatsen, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

   

 

 
 

2.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Er is geen significant verschil tussen het percentage mannen dat minstens een dag per week wandelt om zich 
te verplaatsen en dat van vrouwen van 15 jaar en ouder. Het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat 
minstens een dag per week wandelt om zich te verplaatsen daalt met de leeftijd, gaande van 83,7% in de 
leeftijdsgroep van 15-24 jaar tot 60,8% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. Vanaf 35 jaar is de prevalentie 
significant lager dan die van de jongste leeftijdsgroep. In elke leeftijdsgroep is er geen significant verschil tussen 
de geslachten (Figuur 8). 
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Figuur 8 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt om zich te 
verplaatsen, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

 
Het percentage mannen van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen 
(32,7%) is significant hoger dan dat van vrouwen van 15 jaar en ouder (26,1%). De prevalentie mensen van 15 
jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen is het hoogst bij jongeren van 15-24 
jaar (40,0%), een percentage dat significant hoger is dan in de andere leeftijdsgroepen (19,3% à 31,7%). Met 
uitzondering van de 75-plussers, waar mannen significant meer fietsen om zich te verplaatsen dan vrouwen, 
zijn er in elke leeftijdsgroep geen significante verschillen tussen de geslachten (Figuur 9). 

Regionale verschillen 

Zoals voor België, worden ook in de drie gewesten geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen 
waargenomen voor wat minstens een dag per week fietsen om zich te verplaatsen betreft. Ook wordt in de drie 
gewesten de hoogste prevalentie in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar vastgesteld en daalt deze prevalentie in 
grote lijnen met de leeftijd. Zo worden er ook geen geslachtsverschillen per leeftijdsgroep vastgesteld. 
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Figuur 9 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om zich te 
verplaatsen, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

Zoals voor België, is ook het percentage mannen van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst 
om zich te verplaatsen significant hoger dan het percentage vrouwen in de drie gewesten: 44,4% versus 39,6% 
in het Vlaams Gewest, 21,6% versus 11,5% in het Brussels Gewest en 15,0% versus 7,3% in het Waals Gewest. 
Ook is de prevalentie, zoals voor België, het hoogst bij jongeren van 15-24 jaar (61,2% in het Vlaams Gewest, 
22,0% in het Brussels Gewest en 13,8% in het Waals gewest). In het Vlaams Gewest is deze prevalentie, zoals 
voor België, significant hoger in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen (gaande van 45,5% tot 27,2%), in 
het Brussels Gewest is dit alleen significant hoger dan de leeftijdsgroepen van 55-64 jaar (12,9%) en 75+ jaar 
(8,6%) en in het Waals Gewest is dit alleen significant hoger dan de leeftijdsgroep van 75+ jaar (5,4%). Zoals 
voor België, zijn er ook in het Vlaams Gewest geen geslachtsverschillen volgens leeftijdsgroep, dit is wel het 
geval voor het Brussels Gewest (significant hogere prevalentie bij mannen dan bij vrouwen in de 
leeftijdsgroepen van 45-54 jaar en 65-74 jaar) en het Waals Gewest (significante hogere prevalentie bij mannen 
dan bij vrouwen in de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar).   
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2.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt om zich te 
verplaatsen is significant hoger bij mensen met een diploma hoger onderwijs (80,5%) dan bij mensen met een 
lager opleidingsniveau (74,1% van de mensen met een diploma hoger secundair, 72,3% van de mensen met 
een diploma lager secundair en 67,7% van de mensen met geen diploma of een diploma lager). 
 
Hetzelfde geldt voor het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week 
fietst om zich te verplaatsen: een significant hogere prevalentie bij de hoogst opgeleiden (33,9% van de mensen 
met een diploma hoger onderwijs) dan de lager opgeleiden (26,4% van de mensen met een diploma hoger 
secundair, 23,4% van de mensen met een diploma lager secundair en 19,4% van de mensen met hoogstens 
een diploma lager).   

Regionale verschillen 

In tegenstelling tot België worden er in het Vlaams Gewest geen socio-economische verschillen vastgesteld 
voor wat minstens een dag per week wandelen om zich te verplaatsen betreft. Dit is wel het geval voor de twee 
andere gewesten: in het Brussels Gewest hebben de mensen met een diploma hoger onderwijs (93,8%) een 
significant hogere prevalentie dan de mensen met hoogstens een diploma lager (86,0%) en in het Waals 
Gewest hebben de hoogst opgeleiden (85,6%), zoals voor België, een significant hogere prevalentie dan de 
lager opgeleiden (gaande van 76,3% tot 63,8%). 
 
Zoals voor België, zijn er ook in de drie gewesten socio-economische verschillen voor wat minstens een dag 
per week fietsen om zich te verplaatsen betreft. Zo hebben de Vlamingen met een diploma hoger onderwijs 
(47,2%) een significant hogere prevalentie dan die met een diploma hoger secundair (37,2%) en die met 
hoogstens een diploma lager (31,3%), de Brusselaars met een diploma hoger onderwijs (20,3%) hebben een 
significant hogere prevalentie dan de lager opgeleiden (gaande van 12,7% tot 5,7%) en de Walen met een 
diploma hoger onderwijs (14,0%) hebben ook een significant hogere prevalentie dan die met een diploma hoger 
of lager secundair (respectievelijk 9,3% en 7,4%).     

 

3. Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (niet-
werkgerelateerd) volgens de aanbevelingen van de 
WGO 

In dit hoofdstuk ligt de focus op activiteiten tijdens de vrije tijd en/of op fietsen om zich te verplaatsen. De 
activiteiten tijdens de vrije tijd hebben betrekking op sport, fitness en recreatieve (vrije tijds) activiteiten waardoor 
men sneller gaat ademen of het hartritme verhoogt, zoals snelwandelen, balspelen, joggen, fietsen of 
zwemmen. Werkgerelateerde activiteiten zijn hier uitgesloten (9). Drie indicatoren worden besproken:  1) 
minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging besteden, 2) minstens 2 dagen 
per week aan spierverstevigende activiteiten besteden en 3) de combinatie van deze twee. 

3.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België in 2018 geeft 30,1% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe lichaamsbeweging te besteden, 10,5% geeft aan minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten te besteden en 6,7% doet beiden.  

Regionale verschillen 

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging besteedt, is significant hoger in het Vlaams Gewest (37,1%) dan in het Brussels 
(23,8%) en het Waals Gewest (19,9%) (Figuur 10a). 
 



25 
 

Voor wat betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, is de prevalentie significant hoger in het Vlaams Gewest (11,5%) dan 
in het Brussels (10,3%) en het Waals Gewest (8,8%) (Figuur 10b). 
 
Ook voor wat de combinatie van deze twee activiteiten betreft, dus minstens 150 minuten per week besteden 
aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende 
activiteiten, is de prevalentie significant hoger in het Vlaams Gewest (7,6%) dan in het Brussels (5,8%) en het 
Waals Gewest (5,4%) (Figuur 10c).     
 
Figuur 10 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat a) minstens 150 minuten per week aan minstens 

matige aerobe lichaamsbeweging besteedt (PA_1), b) minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt (PA_2) en c) beide doet (PA_3), volgens gewest en jaar, 
Gezondheidsenquête, België 2018 
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3.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Zowel voor wat betreft de prevalentie van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per 
week besteedt aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging, als minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten en de combinatie van de twee, is de prevalentie significant hoger bij mannen 
dan bij vrouwen: respectievelijk 35,9% versus 24,7%, 11,9% versus 9,1% en 8,1% versus 5,4%. 
 
Daarnaast zijn deze drie prevalenties significant het hoogst bij de jongeren van 18-24 jaar (respectievelijk 
46,6%, 20,6% en 15,1%), om daarna geleidelijk aan af te nemen tot respectievelijk 11,9%, 5,6% en 1,2% bij de 
75-plussers. Voor het besteden van minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe 
lichaamsbeweging is het verschil significant vanaf 25 jaar, voor het besteden van minstens 2 dagen per week 
aan spierverstevigende activiteiten en de combinatie van beide activiteiten is dit vanaf 35 jaar. 
 
Voor deze drie indicatoren is in bijna elke leeftijdsgroep, op een paar uitzonderingen na, de prevalentie bij 
mannen hoger dan bij vrouwen. Voor het besteden van minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging is het verschil alleen significant in de leeftijdsgroepen tussen 18-54 jaar en bij de 75-
plussers, voor het besteden van minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten zijn er geen 
significante verschillen en voor de combinatie van beide activiteiten is het verschil alleen significant bij de 75-
plussers (Figuur 11-13). 
 
Figuur 11 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens 

matige aerobe lichaamsbeweging besteedt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, 
België 2018 
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Figuur 12 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, 
België 2018 

  

  

 

Regionale verschillen 

Met uitzondering van de indicator m.b.t. tot spierverstevigende activiteiten waarbij er geen geslachtsverschillen 
zijn in het Vlaams en het Waals Gewest en van de indicator die beide activiteiten combineert waarbij er geen 
geslachtsverschillen zijn in het Waals Gewest, komen de geslachtverschillen voor de drie indicatoren in de drie 
gewesten overeen met die voor België, nl. een hogere prevalentie bij mannen dan bij vrouwen. 
 
Ook de leeftijdsverdeling voor de drie indicatoren in de drie gewesten komt in grote mate overeen met die van 
België, d.w.z. de hoogste prevalentie bij de jongeren van 18-24 jaar om daarna alleen maar af te nemen. 
 
Zoals voor België, is ook in de drie gewesten voor de drie indicatoren de prevalentie in elke leeftijdsgroep 
meestal hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar het verschil is alleen maar in bepaalde gevallen significant: 
m.b.t. de indicator ‘minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging besteden’ 
is het verschil significant voor de 75-plussers in het Brussels Gewest en voor de 65-plussers in het Waals 
Gewest; m.b.t. de indicator ‘minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten besteden’ is het 
verschil significant voor de 18-24-jarigen in het Brussels Gewest (Figuur 11-13). 
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Figuur 13 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens 
matige aerobe lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten 
besteedt, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

3.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging besteedt, is significant hoger bij mensen met een diploma hoger onderwijs (37,9%) 
dan bij diegenen met een lager opleidingsniveau (26,1% van de mensen met een diploma hoger secundair, 
21,3% van de mensen met een diploma lager secundair en 10,5% van de mensen met geen diploma of een 
diploma lager).  
 
Voor wat betreft minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten besteden, is de prevalentie 
significant hoger bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (12,4%) dan bij diegenen met een diploma 
hoger secundair (9,4%).  
 
In geval van de combinatie van beide activiteiten is de prevalentie bij diegenen met een diploma hoger onderwijs 
(8,5%) significant hoger dan bij diegenen met een diploma hoger secundair (5,6%) en bij diegenen met 
hoogstens een diploma lager (2,5%). 

Regionale verschillen 

Ook voor de drie gewesten, zoals voor België, stellen we voor de drie indicatoren de hoogste prevalentie vast 
bij de hoogst opgeleiden, een verschil dat voor minstens één lager opleidingsniveau significant is. In het Vlaams 
Gewest worden er geen significante verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld voor de indicator 
‘minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten besteden’ en ook niet in het Waals Gewest 
voor de combinatie van beide activiteiten.   
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4. Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging  
volgens de aanbevelingen van de WGO 

Deze indicator is een combinatie van de vorige indicator ‘minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging besteden’ (dewelke betrekking heeft op activiteiten in de vrije tijd en fietsen om zich 
te verplaatsen) en werkgerelateerde activiteiten, nl. op het werk minstens matige lichamelijke inspanning 
doen (9). 

4.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België in 2018 geeft 55,8% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) te besteden of op het werk minstens matige 
lichamelijke inspanningen te doen.     

Regionale verschillen 

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke inspanningen op het 
werk doet, is significant hoger in het Vlaams Gewest (64,1%) dan in het Brussels (41,6%) en het Waals Gewest 
(45,8%). Ook het verschil tussen het Brussels en het Waals Gewest is significant (figuur 14).   

 
Figuur 14 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens 

matige aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke 
inspanningen op het werk doet, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 
 
 
 

4.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke inspanningen op het 
werk doet, is significant hoger bij mannen (60,2%) dan bij vrouwen (51,8%). 
 
Daarnaast is deze prevalentie het hoogst bij de jongeren van 18-24 jaar (59,3%) om daarna geleidelijk te dalen. 
Alleen bij de 75-plussers (32,4%) is de prevalentie significant lager dan deze bij de jongeren. 
 
Behalve bij de 55-64-jarigen, is de prevalentie in elke leeftijdsgroep hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar 
het verschil is alleen significant in de leeftijdsgroepen tussen 18 en 54 jaar (Figuur 15).   
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Regionale verschillen 

Behalve voor het Vlaams Gewest, waar geen geslachtsverschillen worden waargenomen, is ook het percentage 
mannen dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging (niet-
werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke inspanningen op het werk doet significant hoger dan 
dat van vrouwen in zowel het Brussels (48,4% versus 35,0%) als het Waals Gewest (53,0% versus 39,5%).  
 
De leeftijdsverdeling in de drie gewesten heeft hetzelfde verloop als die voor België, nl. de hoogste prevalentie 
in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar, waarna de prevalentie daalt. In het Vlaams en het Waals Gewest zijn de 
verschillen t.o.v. de leeftijdsgroep van 18-24 jaar significant vanaf 75 jaar; in het Brussels Gewest is dit vanaf 
55 jaar. 
 
In het Vlaams Gewest is de prevalentie in elke leeftijdsgroep hoger bij mannen dan bij vrouwen tot de leeftijd 
van 55 jaar, daarna is het omgekeerde waar, maar de verschillen zijn niet significant. In het Brussels Gewest is 
de prevalentie in elke leeftijdsgroep hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar het verschil is alleen significant in 
de leeftijdsgroep van 18-24 jaar. Behalve voor de leeftijdsgroep van 55-64 jaar, is de prevalentie in het Waals 
Gewest in elke leeftijdsgroep hoger bij mannen dan bij vrouwen en deze verschillen zijn significant voor de 
leeftijdsgroepen tussen 35-54 jaar (Figuur 15).   
 

Figuur 15 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens 
matige aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke 
inspanningen op het werk doet, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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4.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan minstens matige 
aerobe lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt of minstens matige lichamelijke inspanningen op het 
werk doet, is significant hoger bij mensen met een diploma hoger onderwijs (58,4%) en bij mensen met een 
diploma hoger secundair (58,1%) dan bij mensen met hoogstens een diploma lager (34,6%). 

Regionale verschillen 

Zoals voor België, worden er ook in de drie gewesten verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld. In het 
Vlaams Gewest is de prevalentie bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (66,3%) significant hoger dan 
bij diegenen met een diploma hoger secundair (65,8%) en bij diegenen met een diploma lager secundair 
(59,1%). In het Brussels Gewest is de prevalentie bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (46,5%) 
significant hoger dan bij diegenen met een lager opleidingsniveau (40,4% van diegenen met een diploma hoger 
secundair, 24,3% van diegenen met een diploma lager secundair en 26,9% van diegenen met hoogstens een 
diploma lager). In het Waals Gewest daarentegen zijn er geen significante verschillen volgens opleidingsniveau.  

 

5. Sedentair gedrag 

Langdurig zitten is een grote onafhankelijke risicofactor voor de gezondheid. 

5.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

De gemiddelde tijd dat de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan zitten of rusten 
is 350 minuten, oftewel 5,8 uur.     

Regionale verschillen 

De gemiddelde tijd dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan zitten of rusten is significant 
hoger in het Brussels Gewest (421 minuten, oftewel 7,0 uur) dan in het Vlaams (340 minuten, oftewel 5,7 uur) 
en het Waals Gewest (347 minuten, oftewel 5,8 uur) (Figuur 16).    

 
Figuur 16 | Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan zitten of 

rusten, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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5.2. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

De gemiddelde tijd dat mannen van 15 jaar en ouder op een dag spenderen aan zitten of rusten (360 minuten, 
oftewel 6,0 uur) is significant hoger dan die van vrouwen (341 minuten oftewel 5,7 uur). 
 
Jongeren van 15-24 jaar spenderen op een dag gemiddeld de meeste tijd aan zitten of rusten, nl. 414 minuten 
oftewel 6,9 uur. Dit gemiddelde is significant hoger dan bij de leeftijdsgroepen tussen 25 en 74 jaar (325 à 348 
minuten, oftewel 5,4 à 5,8 uur), maar niet verschillend van de gemiddelde tijd bij de 75-plussers (404 minuten, 
oftewel 6,7 uur).   
 
De gemiddelde tijd dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan zitten of rusten is in elke 
leeftijdsgroep hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar deze verschillen zijn niet significant (Figuur 17).   
 

Figuur 17 | Gemiddelde tijd dat de bevolking van 15 jaar of ouder op een dag spendeert aan zitten of rusten, 
volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

Regionale verschillen 

In het Vlaams Gewest is, zoals voor België, de gemiddelde tijd dat mannen van 15 jaar en ouder op een dag 
spenderen aan zitten of rusten (352 minuten, oftewel 5,9 uur) significant hoger dan die van vrouwen (328 
minuten oftewel 5,5 uur). Zowel in het Brussels als het Waals Gewest worden er geen significante verschillen 
volgens geslacht waargenomen. 
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De leeftijdsverdeling is in de drie gewesten zoals voor België, nl. een significant hogere gemiddelde tijd op een 
dag gespendeerd aan zitten of rusten in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar dan in de leeftijdsgroepen tussen 25 
en 74 jaar, maar in het Brussels en het Waals Gewest wordt wel de hoogste gemiddelde tijd vastgesteld bij de 
75-plussers. 
 
In het Vlaams Gewest is de verdeling volgens geslacht en leeftijd hetzelfde als die voor België, maar in het 
Brussels en het Waals Gewest is dit lichtjes anders: de gemiddelde tijd per dag gespendeerd aan zitten of 
rusten is bij de jongeren van 15-24 jaar en de 75-plussers hoger voor vrouwen dan voor mannen, maar de 
verschillen zijn niet significant.   
 

5.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

De gemiddelde tijd dat de bevolking van 15 jaar en ouder spendeert op een dag aan zitten of rusten is significant 
hoger bij mensen met een diploma hoger onderwijs (358 minuten, oftewel 6,0 uur) dan bij diegenen met een 
diploma hoger secundair (333 minuten, oftewel 5,6 uur). 

Regionale verschillen 

Dezelfde verschillen volgens opleidingsniveau als voor België worden vastgesteld voor het Vlaams Gewest: 
mensen met een diploma hoger onderwijs spenderen gemiddeld significant meer tijd aan zitten of rusten (347 
minuten, oftewel 5,8 uur) dan mensen met een diploma hoger secundair (323 minuten, oftewel 5,4 uur). In het 
Brussels Gewest is deze gemiddelde tijd significant hoger bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (437 
minuten, oftewel 7,3 uur) dan bij diegenen met een diploma hoger secundair (401 minuten, oftewel 6,7 uur) en 
hoogstens een diploma lager (392 minuten, oftewel 6,5 uur). In het Waals Gewest worden geen significante 
verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld.  

 

6. Gezondheidsrisico door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

Gezondheidsrisico door gebrek aan lichaamsbeweging is de enige indicator die sinds het begin in de 
gezondheidsenquête is opgenomen en waarvoor de evolutie in de tijd kan worden nagegaan. 

6.1. PREVALENTIE VOOR BELGIË 

In België loopt 28,8% van de bevolking van 15 jaar en ouder een gezondheidsrisico door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd.     

Regionale verschillen 

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd is significant lager in het Vlaams Gewest (24,2%) dan in het Brussels (30,4%) 
en het Waals Gewest (36,7%). Het verschil tussen het Brussels en het Waals Gewest is ook significant 
(Figuur 18). 

6.2. EVOLUTIE 

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd is, na een significante daling tussen 2001 en 2004, sinds 2004 eerder stabiel 
gebleven doorheen de tijd (32,9% in 1997, 35,4% in 2001, 27,1% in 2004, 28,3% in 2008 en 27,6% in 2013).     

Regionale verschillen 

In het Vlaams en het Brussels Gewest wordt dezelfde tijdstrend als voor België waargenomen, maar in het 
Waals Gewest is deze prevalentie sinds 2013 (32,3%) terug significant gestegen (36,7% in 2018). 
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Figuur 18 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 
 
 

6.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage vrouwen van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd (33,0%) is significant groter dan het percentage mannen van 15 jaar en 
ouder (24,4%). 
 
Het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd is het laagst in de jongste leeftijdsgroep van 15-24 jaar (19,0%), een 
percentage dat significant lager ligt dan in de oudere leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroepen tussen 25 en 74 
jaar schommelen deze percentages tussen 26,3% en 29,1%, maar bij de 75-plussers stijgt dit percentage tot 
55,1%. 
 
In elke leeftijdsgroep is het percentage hoger bij vrouwen dan bij mannen, maar de verschillen zijn maar 
significant vanaf 65 jaar. Bij vrouwen van 75 jaar en ouder stijgt dit percentage tot bijna 65% (Figuur 19). 
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Figuur 19 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 
2018 

  

  

 

Regionale verschillen 

In de drie gewesten worden dezelfde geslachtsverschillen als voor België waargenomen voor wat betreft het 
percentage mensen van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan lichaamsbeweging 
in de vrije tijd, nl. een significant hoger percentage bij vrouwen dan bij mannen (27,8% versus 20,6% in het 
Vlaams Gewest, 34,5% versus 25,9% in het Brussels Gewest en 41,7% versus 31,2% in het Waals Gewest). 
 
Zoals voor België is het percentage mensen van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek 
aan lichaamsbeweging in de vrije tijd het laagst in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar (15,1% in het Vlaams Gewest, 
22,0% in het Brussels Gewest en 24,4% in het Waals Gewest), maar in het Vlaams en het Brussels Gewest 
zijn de verschillen met de oudere leeftijdsgroepen minder uitgesproken (in het Vlaams Gewest significant 
hogere percentages in de leeftijdsgroepen van 25-34 jaar (23,8%), 65-74 jaar (22,3%) en 75+ (53,3%) en in het 
Brussels Gewest significant hogere percentages in de leeftijdsgroepen van 45-54 jaar (33,5%) en 75+ (53,0%)). 
In het Waals Gewest zijn de percentages significant hoger vanaf 35 jaar (gaande van 35,7% tot 59,3%). 
 
Zoals voor België, is het percentage bijna in elke leeftijdsgroep hoger bij vrouwen dan bij mannen, maar de 
verschillen zijn alleen significant bij de 75-plussers in Vlaanderen (Figuur 19). 
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6.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er is een duidelijke gradiënt voor wat betreft het opleidingsniveau en het percentage van de bevolking van 15 
jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd: een significant 
lagere prevalentie bij mensen met een diploma hoger onderwijs (18,9%) dan bij mensen met een diploma hoger 
secundair (35,4%), een diploma lager secundair (42,8%) en geen diploma of een diploma lager (53,8%). 

Regionale verschillen 

In de drie gewesten worden dezelfde verschillen volgens opleidingsniveau waargenomen als voor België: 
laagste prevalentie bij de hoogst opgeleiden (15,6% in het Vlaams Gewest, 23,0% in het Brussels Gewest en 
23,8% in het Waals gewest) t.o.v. de lager opgeleiden (respectievelijk 47,6%, 47,5% en 62,3% van de laagst 
opgeleiden).  
 

7. Samenvattende tabellen 

Tabel 1. Evolutie van de lichaamsbeweging in België 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat …       

minstens een dag per week wandelt om zich te verplaatsen  - - - - - 76,7 

minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen - - - - - 29,3 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging besteedt 

- - - - - 30,1 

minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende 
activiteiten besteedt  

- - - - - 10,3 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt 

- - - - - 6,7 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) en/of minstens 
matige lichamelijke inspanningen op het werk doet 

- - - - - 55,8 

een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

32,9 35,4 27,1 28,3 27,6 28,8 

Gemiddelde tijd (uren) dat de bevolking van 15 jaar en 
ouder … 

      

op een dag spendeert aan zitten of rusten - - - - - 5,8 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 2. Evolutie van de lichaamsbeweging in het Vlaams Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat …       

minstens een dag per week wandelt om zich te verplaatsen  - - - - - 72,3 

minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen - - - - - 42,0 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging besteedt 

- - - - - 37,1 

minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende 
activiteiten besteedt  

- - - - - 11,5 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt 

- - - - - 7,6 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) en/of minstens 
matige lichamelijke inspanningen op het werk doet 

- - - - - 64,8 

een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

28,7 30,8 23,9 24,0 25,0 24,2 

Gemiddelde tijd (uren) dat de bevolking van 15 jaar en 
ouder … 

      

op een dag spendeert aan zitten of rusten - - - - - 5,7 

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

 
 
Tabel 3. Evolutie van de lichaamsbeweging in het Brussels Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat …       

minstens een dag per week wandelt om zich te verplaatsen  - - - - - 92,6 

minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen - - - - - 16,4 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging besteedt 

- - - - - 23,8 

minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende 
activiteiten besteedt  

- - - - - 10,3 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt 

- - - - - 5,8 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) en/of minstens 
matige lichamelijke inspanningen op het werk doet 

- - - - - 41,6 

een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

41,2 39,0 29,1 33,8 29,1 30,4 

Gemiddelde tijd (uren) dat de bevolking van 15 jaar en 
ouder … 

      

op een dag spendeert aan zitten of rusten - - - - - 7,0 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 4. Evolutie van de lichaamsbeweging in het Waals Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat …       

minstens een dag per week wandelt om zich te verplaatsen  - - - - - 79,4 

minstens een dag per week fietst om zich te verplaatsen - - - - - 10,9 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging besteedt 

- - - - - 19,9 

minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende 
activiteiten besteedt  

- - - - - 8,8 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt 

- - - - - 5,4 

minstens 150 minuten per week aan minstens aerobe 
lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) en/of minstens 
matige lichamelijke inspanningen op het werk doet 

- - - - - 45,8 

een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan 
lichaamsbeweging in de vrije tijd 

37,9 43,0 32,5 35,9 32,3 36,7 

Gemiddelde tijd (uren) dat de bevolking van 15 jaar en 
ouder … 

      

op een dag spendeert aan zitten of rusten - - - - - 5,8 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 
_ 

In het kader van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) werd in 2018 de IPAQ vragenlijst vervangen door 
een nieuw instrument, nl. EHIS-PAQ. Dit instrument gaat na in welke mate de bevolking fysiek actief is in 
specifieke domeinen relevant voor de volksgezondheid: werkgerelateerde lichaamsbeweging,  
lichaamsbeweging om zich te verplaatsen en lichaamsbeweging in de vrije tijd. Dit instrument werd verder nog 
uitgebreid met een vraag over sedentair gedrag. Het is opgenomen in de mondelinge CAPI vragenlijst. 
Daarnaast werd, om een continuïteit te behouden, ook een WGO vraag (lichaamsbeweging in de vrije tijd) 
behouden, welke in de schriftelijke vragenlijst is gebleven.  
 
Zelfgerapporteerde vragen m.b.t. gedrag, zoals lichaamsbeweging, worden beïnvloed door het ‘sociaal 
wenselijke’. Dergelijke invloed is minder groot bij het gebruik van een schriftelijke of web-based vragenlijst die 
door de respondent zelf wordt ingevuld, dan bij een mondelinge bevraging waarbij een enquêteur de vragen 
stelt en noteert. Dit kan leiden tot een verschillende manier waarop het uitoefenen van lichaamsbeweging wordt 
gerapporteerd (10). Bovendien is het bepalen van de lichaamsbeweging door gebruik te maken van 
vragenlijsten waarop de respondent zelf antwoordt een subjectieve manier van meten, daar dit afhangt van de 
mogelijkheid van de respondent zich het niveau en de duur, vaak gebaseerd op persoonlijke percepties, te 
herinneren (11). Een betere methode om lichaamsbeweging te meten zou zijn door gebruik te maken van een 
accelerometer, maar deze techniek is duur en niet toepasbaar bij bevolkingsenquêtes (10). In de Belgische 
Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 werd wel gebruik gemaakt van een accelerometer om de fysieke activiteit 
van een persoon te meten en te berekenen op bevolkingsniveau (12). 
 

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

Werkgerelateerde activiteiten worden het vaakst omschreven als zittend of staand (45,4% bij de bevolking van 
15 jaar en ouder en 56,3% bij de werkende bevolking van 15-64 jaar). Brusselaars doen het vaakst dergelijke 
activiteiten. Bij de werkende bevolking zijn het vooral de vrouwen en de hoogst opgeleiden die het vaakst zitten 
of staan tijdens hun werk. Toch besteedt maar een derde van de bevolking van 18 jaar en ouder (30,1%) 
minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging, in combinatie met minstens 
2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten besteden, is dit nog maar 6,7%. Wanneer ook de 
werkgerelateerde activiteiten in beschouwing worden genomen, dan is het percentage van de bevolking van 18 
jaar en ouder dat voldoet aan gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging volgens de aanbevelingen van de 
WGO 55,8%, dus meer dan helft van de bevolking. Wel wandelt drie vierde (76,7%) van de bevolking van 15 
jaar en ouder minstens een dag per week om zich te verplaatsen, 29,3% doet dit met de fiets. Tot slot zit of rust 
de Belg van 15 en ouder bijna 6 uur (5,8 uur) per dag en stellen we vast dat het percentage van de bevolking 
van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door gebrek aan lichaamsbeweging (28,8%) niet is 
verbeterd sinds 2004. Vlamingen komen het best naar voren wat deze indicatoren betreft. 
 
Enerzijds scoren mannen, jongeren van 15/18 jaar tot 24 jaar en hoogopgeleiden het best wat de 
gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd betreft, maar anderzijds 
scoren ze dan weer slechter wat sedentair gedrag betreft. Dit toont aan dat de stimuli voor sedentair gedrag en 
fysieke activiteit tijdens de vrije tijd verschillend zijn. Zeker wat de hoogopgeleiden betreft, is dit waarschijnlijk 
te wijten aan het feit dat een groot deel van de gemelde zittijd gerelateerd is aan het beroep (8;13). Het werk-
gerelateerd zitten zullen ze dan waarschijnlijk in hun vrije tijd willen compenseren met sport, fitness en andere 
recreatieve activiteiten.  
 
In het Brussels Gewest steekt de prevalentie van wandelen om zich te verplaatsen er bovenuit: meer dan 9 op 
de 10 Brusselaars (92,6%) doet dit minstens een dag per week. Dit heeft heel waarschijnlijk te maken met zijn 
grootstedelijk karakter waar winkels en openbaar vervoer eerder op wandelafstand liggen. Het Vlaams Gewest 
(42,0%) piekt dan weer wat fietsen om zich te verplaatsen betreft, zeker ten opzichte van het Waals Gewest 
(10,9%). Dit kan dan weer te maken hebben met het geografisch aspect van deze gebieden: in Wallonië is het 
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minder plat en nog landelijker dan in Vlaanderen, wat vaak betekent dat de nutsvoorzieningen meer 
wijdverspreid liggen.   
 
De hoge gemiddelde zittijd in het Brussels Gewest (7,0 uur) is waarschijnlijk gerelateerd aan de hoge 
prevalentie Brusselaars dat meestal zittend of staand werk doet. In het Brussels Gewest maakt de tertiaire 
sector (diensteneconomie) het grootste deel van de arbeidsmarkt uit die vaak werknemers met een diploma 
hoger onderwijs tewerkstelt. Bovendien wordt de helft van de arbeidsplaatsen in de hoofdstad ingevuld door 
Brusselaars (14).  
 
Deze bevindingen, en de bevinding  dat lichaamsbeweging in de vrije tijd sinds 2004 er niet op vooruit is gegaan, 
kunnen erop wijzen dat de boodschap over het belang van lichaamsbeweging voor de gezondheid en het welzijn 
nog steeds niet heeft geleid tot een gedragsverandering bij de bevolking. 
 

Vergelijkbare gegevens 

Cijfers van de tweede golf van de Europese gezondheidsenquête (EHIS)3, uitgevoerd tussen 2013 en 2015 bij 
personen van 15 jaar en ouder in de EU-28, geven aan dat meer dan een driekwart (78,4%) van deze bevolking 
minstens een keer per week wandelt om zich te verplaatsen, wat helemaal in lijn is met de uitkomst van de 
Belgische HIS voor deze indicator. Voor wat het fietsen betreft is dit 19,7%, een percentage dat bijna 10 
procentpunten lager ligt dan dat van België. Hier zal het geografisch aspect volgens land ook wel een impact 
hebben. In vergelijking met de andere Europese landen is dus fietsen als transportmiddel in België, zeker in 
Vlaanderen, een belangrijke lichamelijke activiteit.  
 
Ook volgens deze EHIS3, besteedde in 2014 12,6% van de Europese bevolking van 18 jaar en ouder minstens 
150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten (voor elke activiteit apart was het percentage respectievelijk 30,8% en 17,8%). 
De hoogste waarde werden vastgesteld in Noorwegen, (20,3%), Duitsland (23,2%), Oostenrijk (24,4%), 
Denemarken (25,5%), Finland (26,5%), Zweden (30,3%) en IJsland (43,3%). Daarentegen deed minder dan 
5% van de bevolking in Estland, Bulgarije, Kroatië, Polen en Roemenië deze activiteiten. Het percentage 
vastgesteld via de Belgische HIS (6,7%) is dus bijna de helft van het Europees gemiddeld.  De situatie in België 
is daarom niet zo gunstig, zeker niet in vergelijking met de Noord-Europese landen. Wanneer we alleen kijken 
naar minstens 150 minuten per week aan minstens matige aerobe lichaamsbeweging besteden, dan zitten we 
(30,1%) wel op hetzelfde niveau als het gemiddelde voor de EU-28 (30,8%). Het is dus vooral de lage 
prevalentie van minstens 2 dagen per week aan spierverstevigende activiteiten besteden in België dat maakt 
dat de prevalentie van de combinatie van beide activiteiten laag is. De verschillen volgens geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau in België worden ook in de EHIS vastgesteld. 
 
Omdat sedentair gedrag betrekking heeft op de tijd die wordt besteed aan zitten of liggen (rusten), is het niet 
hetzelfde als een gebrek aan lichaamsbeweging. Individuen kunnen de gezondheidsrichtlijnen voor 
lichaamsbeweging halen, maar toch een aanzienlijke tijd al zittend doorbrengen, bv. in de auto, trein of bus, op 
school of op het werk, en tijdens schermactiviteiten. De Eurobarometergegevens van 27 Europese landen tonen 
aan dat Europese volwassenen veel tijd besteden aan sedentair gedrag. De gemiddelde dagelijkse zittijd was 
4,9 uur in 2013. (15). In Amerika en Canada liggen deze tijden nog hoger. Volgens objectieve metingen 
(accelerometer) van NHANES was de gemiddelde tijd gespendeerd aan zitten bij de Amerikaanse bevolking 
van 6 jaar en ouder 7,7 uur per dag in 2003-2004 (16). Volgens een Canadese cohortstudie was de gemiddelde 
zittijd bij de algemene bevolking in 2007 7,0 uur per dag, waarbij mannen en hoogopgeleiden de grootste 
risicogroepen zijn (13). Zowel de gemiddelde zittijd uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014-2015 als uit 
de HIS 2018 ligt hier ergens tussen in (beiden 5,8 uur). De gemiddelde zittijd volgens de HIS en de VCP zijn 

                                                 
 
 
 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Health-enhancing_physical_activity_statistics#Non-work-
related_physical_activity 
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dan wel gelijk, maar in de VCP betreft het een meting met IPAQ bij de volwassen bevolking van 15-64 jaar, dus 
gemeten met een ander instrument en bij een andere doelgroep (12). Onderzoek heeft uitgewezen dat elk uur 
dagelijkse zittijd geassocieerd wordt met een verhoging van 2% van het algemene sterfterisico. Echter, wanneer 
een volwassene 7 uur of meer per dag zit, neemt dit risico met 5% toe (15;17). 
 

Aanbevelingen 

Gezien de voortdurende toename van overgewicht en obesitas, komt sedentair gedrag naar voor als belangrijk 
aandachtspunt voor gezondheidspromotie met als doel mensen aan te sporen meer te bewegen (16). Volgens 
een recente studie kan het verhoogd risico op vroegtijdige sterfte geassocieerd met lange zittijden enkel 
verminderd worden door dagelijks minstens een uur aan lichaamsbeweging te besteden (18). Een wekelijks 
bezoekje aan de gym is niet voldoende om het effect van heel de tijd te zitten aan een bureau (of op de zetel) 
teniet te doen. Men moet een duurzame manier vinden om lichaamsbeweging gedurende de hele werkdag te 
integreren in plaats van lichaamsbeweging puur als een bijkomende (vrije tijds) activiteit te bekijken (19). Er 
moeten dus strategieën uitgewerkt worden om het zitten op het werk te verminderen (13). Zo kunnen 
verplaatsing van en naar het werk, actieve pauzes en incidentele activiteiten mogelijkheden zijn om meer 
lichaamsbeweging te hebben, wat kan bijdragen tot een verhoogde productiviteit en een vermindering van 
absenteïsme (1). Voor gerichte interventies is het belangrijk om de risicogroepen met een hoge zittijd te 
identificeren (13). 
 
Lichaamsbeweging is belangrijk op elke leeftijd en zou geïntegreerd moeten worden in de omgeving waarin 
mensen leven, werken en spelen. Wandelen en fietsen om zich te verplaatsen zijn belangrijke manieren om 
dagelijks aan lichaamsbeweging te doen, maar hun rol en populariteit neemt af. Er zou een beleid moeten 
komen dat de verkeersveiligheid verbetert en prioriteit geeft aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. 
Het is ook belangrijk dat groene zones en sport en recreatieve ruimtes worden opengesteld. Bovenop de 
verschillende gezondheidsvoordelen van een dergelijk beleid, zijn er bijkomende voordelen voor de 
samenleving, zoals een lager verbruik van fossiele brandstoffen en dus schonere lucht, minder drukke en 
veiligere wegen (1). Urbanisatie, druk verkeer en vervuiling kunnen mensen namelijk ontmoedigen om actiever 
te worden (2). 
 
 
Algemene aanbevelingen van de WGO m.b.t. lichaamsbeweging 
 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/ 
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Tabel B 1. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, België 

 

PA01_1 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of fysiek 

eisend werk 

Voert geen 
werktaken 

uit N 

GESLACHT Mannen 45,6 27,6 11,1 15,7 4185 

Vrouwen 45,2 30,2 5,6 19,0 4638 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 55,8 16,4 6,7 21,0 795 

25 - 34 54,8 29,2 11,6 4,4 1185 

35 - 44 54,3 27,3 11,8 6,7 1458 

45 - 54 51,4 28,8 12,3 7,6 1616 

55 - 64 39,1 35,7 8,1 17,1 1560 

65 - 74 25,5 38,0 1,9 34,6 1219 

75 + 30,4 23,9 1,0 44,7 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 35,3 20,3 6,9 37,5 638 

Lager secundair 32,5 33,8 8,4 25,3 1123 

Hoger secundair 36,3 32,6 12,8 18,4 2647 

Hoger onderwijs 56,2 26,2 5,5 12,1 4251 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 43,6 33,1 9,6 13,7 3341 

Brussels Gewest 60,1 18,4 3,8 17,6 2292 

Waals Gewest 43,9 25,0 7,3 23,9 3190 

 
JAAR 

 
2018 45,4 29,0 8,3 17,4 8823 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 2. Verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, België 

 

PA01_2 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of taken 
van lichte tot matige 

lichamelijke inspanning 

Meestal zware 
arbeid of fysiek 

eisend werk N 

GESLACHT Mannen 53,4 29,1 17,5 2199 

Vrouwen 59,6 29,8 10,5 2077 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 39,3 34,8 25,9 152 

25 - 34 57,6 28,8 13,6 911 

35 - 44 57,9 27,8 14,3 1138 

45 - 54 57,7 28,3 14,0 1268 

55 - 64 53,3 33,5 13,2 807 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 27,4 36,4 36,2 102 

Lager secundair 38,0 37,0 25,1 287 

Hoger secundair 40,3 35,9 23,8 1247 

Hoger onderwijs 67,5 25,1 7,4 2610 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 55,4 29,2 15,4 1729 

Brussels Gewest 68,9 24,2 6,9 1103 

Waals Gewest 53,8 31,8 14,3 1444 

 
JAAR 

 
2018 56,3 29,5 14,2 4276 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 3. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men wandelt 
om zich te verplaatsen, België 

 

PA02_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 22,7 8,7 6,7 6,5 3,7 8,7 4,1 38,9 4179 

Vrouwen 23,8 7,7 7,5 7,0 4,1 9,3 3,7 36,9 4629 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,3 5,7 4,7 3,6 3,5 18,3 7,1 40,8 795 

25 - 34 18,9 9,2 5,4 5,3 4,4 11,2 5,2 40,3 1184 

35 - 44 21,8 9,2 8,4 7,2 3,4 9,3 4,4 36,3 1455 

45 - 54 23,3 6,7 7,7 7,0 3,5 8,6 3,3 39,8 1616 

55 - 64 23,0 7,8 8,1 7,2 5,4 5,7 3,1 39,6 1558 

65 - 74 23,1 10,0 7,0 9,2 4,4 6,3 2,2 37,6 1215 

75 + 39,2 8,6 7,7 7,3 2,2 4,9 2,2 27,9 985 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 32,3 6,3 6,8 6,4 2,5 7,9 3,7 34,1 637 

Lager secundair 27,7 7,8 7,4 5,8 3,3 9,4 3,1 35,5 1120 

Hoger secundair 25,9 9,1 6,6 6,0 2,8 9,6 4,9 35,2 2641 

Hoger onderwijs 19,5 7,9 7,5 7,4 5,0 8,8 3,5 40,4 4247 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 27,7 9,4 8,1 7,3 4,6 8,5 3,9 30,6 3339 

Brussels Gewest 7,4 5,3 4,3 4,8 2,9 10,1 3,8 61,4 2291 

Waals Gewest 20,6 6,9 6,3 6,4 3,2 9,7 4,0 43,1 3178 

 
JAAR 

 
2018 23,3 8,2 7,1 6,7 3,9 9,0 3,9 37,8 8808 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 4. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt 
om zich te verplaatsen, België 

 

PA02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 77,3 (75,5-79,1) 77,6 (75,6-79,4) 4179 

Vrouwen 76,2 (74,4-78,0) 77,1 (75,2-78,9) 4629 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 83,7 (80,0-87,5) 83,7 (79,6-87,1) 795 

25 - 34 81,1 (77,6-84,5) 81,1 (77,4-84,3) 1184 

35 - 44 78,2 (74,6-81,7) 78,1 (74,4-81,5) 1455 

45 - 54 76,7 (73,7-79,7) 76,7 (73,5-79,6) 1616 

55 - 64 77,0 (73,9-80,0) 77,0 (73,8-79,9) 1558 

65 - 74 76,9 (73,6-80,1) 76,9 (73,5-80,0) 1215 

75 + 60,8 (56,3-65,3) 60,8 (56,2-65,2) 985 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 67,7 (62,5-73,0) 73,2 (67,9-77,9) 637 

Lager secundair 72,3 (68,3-76,4) 74,9 (70,9-78,6) 1120 

Hoger secundair 74,1 (71,5-76,7) 74,3 (71,6-76,9) 2641 

Hoger onderwijs 80,5 (78,5-82,5) 80,2 (78,1-82,2) 4247 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 72,3 (70,2-74,4) 73,1 (70,9-75,2) 3339 

Brussels Gewest 92,6 (91,4-93,8) 92,6 (91,4-93,8) 2291 

Waals Gewest 79,4 (77,3-81,6) 79,8 (77,6-81,9) 3178 

 
JAAR 

 
2018 76,7 (75,3-78,1) . . 8808 

 
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 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men fietst 
om zich te verplaatsen, België 

 

PA04_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 67,3 7,5 5,5 4,8 2,7 5,2 1,0 5,9 4184 

Vrouwen 73,9 5,7 3,9 3,4 2,1 4,6 1,3 5,2 4635 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 60,0 6,8 7,1 3,6 1,9 11,0 1,7 7,9 795 

25 - 34 75,0 5,2 3,0 3,0 2,4 5,3 1,4 4,6 1184 

35 - 44 69,9 6,9 3,0 4,1 2,8 7,1 1,1 5,1 1457 

45 - 54 70,9 7,7 5,7 3,7 1,8 4,5 1,0 4,7 1616 

55 - 64 70,1 7,1 5,6 4,2 2,7 3,5 1,3 5,5 1559 

65 - 74 68,3 7,8 5,5 5,7 3,5 1,8 1,0 6,5 1219 

75 + 80,7 3,4 2,9 5,0 1,4 1,2 0,5 4,9 989 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 80,6 3,5 1,5 4,9 1,8 1,4 0,3 5,9 638 

Lager secundair 76,6 4,9 3,5 4,3 1,5 2,5 0,9 5,9 1121 

Hoger secundair 73,6 5,9 4,5 4,1 2,2 4,4 0,8 4,4 2648 

Hoger onderwijs 66,1 7,6 5,6 4,0 2,6 6,4 1,6 6,1 4248 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 58,0 7,9 6,2 5,9 3,7 7,7 1,9 8,7 3341 

Brussels Gewest 83,6 4,6 2,8 2,3 0,7 2,2 0,6 3,2 2292 

Waals Gewest 89,1 4,7 2,7 1,4 0,7 0,8 0,0 0,5 3186 

 
JAAR 

 
2018 70,7 6,5 4,7 4,1 2,4 4,9 1,2 5,5 8819 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 6. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om 
zich te verplaatsen, België 

 

PA04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 32,7 (30,7-34,7) 32,5 (30,5-34,5) 4184 

Vrouwen 26,1 (24,3-27,9) 26,2 (24,5-28,1) 4635 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 40,0 (35,3-44,8) 39,8 (34,8-45,0) 795 

25 - 34 25,0 (21,5-28,5) 24,9 (21,4-28,8) 1184 

35 - 44 30,1 (26,8-33,5) 29,9 (26,5-33,6) 1457 

45 - 54 29,1 (25,9-32,4) 29,0 (25,8-32,4) 1616 

55 - 64 29,9 (26,7-33,2) 29,9 (26,6-33,4) 1559 

65 - 74 31,7 (28,0-35,4) 31,8 (28,1-35,8) 1219 

75 + 19,3 (15,5-23,1) 19,6 (16,0-23,8) 989 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,4 (14,5-24,4) 20,4 (15,6-26,4) 638 

Lager secundair 23,4 (19,5-27,3) 24,0 (20,0-28,6) 1121 

Hoger secundair 26,4 (24,0-28,9) 26,1 (23,6-28,7) 2648 

Hoger onderwijs 33,9 (31,7-36,2) 33,8 (31,5-36,2) 4248 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 42,0 (39,7-44,2) 42,3 (40,0-44,7) 3341 

Brussels Gewest 16,4 (14,5-18,3) 16,0 (14,1-18,0) 2292 

Waals Gewest 10,9 (9,2-12,6) 10,5 (8,9-12,3) 3186 

 
JAAR 

 
2018 29,3 (27,8-30,7) . . 8819 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 7. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging besteedt, België 

 

PA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 35,9 (33,8-38,0) 35,6 (33,5-37,9) 4070 

Vrouwen 24,7 (22,9-26,5) 25,0 (23,2-27,0) 4515 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 46,6 (40,5-52,7) 46,0 (40,0-52,2) 557 

25 - 34 33,9 (29,9-38,0) 33,8 (29,8-38,1) 1184 

35 - 44 33,1 (29,7-36,4) 32,6 (29,3-36,1) 1458 

45 - 54 29,5 (26,2-32,7) 29,1 (25,9-32,5) 1616 

55 - 64 30,2 (26,9-33,6) 30,0 (26,7-33,6) 1560 

65 - 74 28,2 (24,5-31,8) 28,2 (24,6-32,0) 1220 

75 + 11,9 (9,1-14,7) 12,1 (9,5-15,3) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,5 (7,2-13,9) 12,4 (8,8-17,3) 630 

Lager secundair 21,3 (17,2-25,3) 23,1 (18,9-27,9) 1106 

Hoger secundair 26,1 (23,5-28,6) 25,4 (22,9-28,0) 2576 

Hoger onderwijs 37,9 (35,7-40,1) 37,5 (35,2-39,9) 4110 

 
VERBLIJF-PLAATS 

 
Vlaams Gewest 37,1 (35,0-39,2) 37,7 (35,5-40,0) 3244 

Brussels Gewest 23,8 (21,6-26,0) 22,2 (20,1-24,5) 2243 

Waals Gewest 19,9 (17,4-22,3) 19,2 (16,9-21,8) 3098 

 
JAAR 

 
2018 30,1 (28,6-31,6) . . 8585 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 8. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, België 

 

PA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 11,9 (10,5-13,4) 11,6 (10,2-13,2) 4070 

Vrouwen 9,1 (7,9-10,4) 9,1 (7,9-10,4) 4513 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 20,6 (15,9-25,4) 20,4 (16,1-25,5) 557 

25 - 34 15,4 (11,9-18,9) 15,4 (12,2-19,2) 1183 

35 - 44 10,0 (8,1-12,0) 9,9 (8,2-12,1) 1458 

45 - 54 9,9 (7,6-12,1) 9,8 (7,8-12,3) 1616 

55 - 64 8,7 (6,6-10,9) 8,7 (6,8-11,1) 1560 

65 - 74 6,1 (4,2-8,1) 6,1 (4,5-8,4) 1219 

75 + 5,6 (3,3-7,9) 5,7 (3,7-8,6) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,1 (2,8-9,5) 7,3 (4,2-12,3) 630 

Lager secundair 8,1 (4,8-11,3) 9,0 (6,0-13,3) 1105 

Hoger secundair 9,4 (7,8-11,1) 9,0 (7,5-10,7) 2576 

Hoger onderwijs 12,4 (10,9-13,9) 11,9 (10,4-13,6) 4109 

 
VERBLIJF-PLAATS 

 
Vlaams Gewest 11,5 (10,1-12,8) 11,4 (10,1-13,0) 3244 

Brussels Gewest 10,3 (8,8-11,9) 9,3 (7,9-11,0) 2242 

Waals Gewest 8,8 (6,9-10,7) 8,5 (6,9-10,6) 3097 

 
JAAR 

 
2018 10,5 (9,5-11,5) . . 8583 

 
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 9. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, België 

 

PA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,1 (6,9-9,3) 7,0 (5,9-8,3) 4070 

Vrouwen 5,4 (4,4-6,5) 4,9 (4,0-5,9) 4514 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 15,1 (10,9-19,3) 14,8 (11,1-19,4) 557 

25 - 34 11,4 (8,1-14,7) 11,3 (8,4-15,0) 1184 

35 - 44 7,1 (5,4-8,7) 6,9 (5,4-8,8) 1458 

45 - 54 5,3 (3,7-6,9) 5,2 (3,8-7,1) 1616 

55 - 64 5,8 (4,0-7,6) 5,7 (4,2-7,8) 1560 

65 - 74 3,3 (1,9-4,7) 3,3 (2,2-5,0) 1219 

75 + 1,2 (0,2-2,1) 1,2 (0,5-2,6) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 2,5 (0,5-4,5) 3,1 (1,3-7,2) 630 

Lager secundair 4,7 (1,7-7,8) 5,1 (2,7-9,4) 1106 

Hoger secundair 5,6 (4,3-7,0) 4,7 (3,7-6,0) 2576 

Hoger onderwijs 8,5 (7,3-9,8) 7,2 (6,0-8,6) 4109 

 
VERBLIJF-PLAATS 

 
Vlaams Gewest 7,6 (6,5-8,8) 6,8 (5,8-8,1) 3244 

Brussels Gewest 5,8 (4,6-6,9) 4,4 (3,5-5,6) 2242 

Waals Gewest 5,4 (3,7-7,0) 4,6 (3,4-6,2) 3098 

 
JAAR 

 
2018 6,7 (5,9-7,6) . . 8584 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 10. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt 
en/of minstens matige lichamelijke inspanningen op het werk doet, België 

 

PA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 60,2 (58,1-62,2) 59,9 (57,7-62,0) 4070 

Vrouwen 51,8 (49,8-53,8) 52,2 (50,1-54,3) 4515 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 59,3 (53,8-64,9) 59,1 (53,3-64,7) 557 

25 - 34 60,7 (56,7-64,7) 60,9 (56,8-64,8) 1184 

35 - 44 60,4 (56,9-63,8) 60,3 (56,8-63,7) 1458 

45 - 54 58,1 (54,7-61,5) 58,0 (54,6-61,4) 1616 

55 - 64 59,7 (56,2-63,2) 59,8 (56,2-63,3) 1560 

65 - 74 53,8 (50,1-57,5) 54,1 (50,2-57,9) 1220 

75 + 32,4 (28,2-36,7) 32,9 (28,8-37,3) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 34,6 (29,2-39,9) 40,6 (34,6-46,8) 630 

Lager secundair 50,7 (46,2-55,1) 53,8 (49,1-58,5) 1106 

Hoger secundair 58,1 (55,4-60,8) 57,8 (55,0-60,5) 2576 

Hoger onderwijs 58,4 (56,2-60,6) 57,2 (54,8-59,5) 4110 

 
VERBLIJF-PLAATS 

 
Vlaams Gewest 64,1 (62,0-66,1) 65,0 (62,8-67,1) 3244 

Brussels Gewest 41,6 (39,2-43,9) 39,9 (37,5-42,4) 2243 

Waals Gewest 45,8 (42,9-48,8) 45,6 (42,6-48,6) 3098 

 
JAAR 

 
2018 55,8 (54,3-57,4) . . 8585 

 
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. Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan 
zitten of rusten, België 

 

PA09_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 360 (349,9-370,1) 363 (352,4-372,8) 4106 

Vrouwen 341 (332,5-350,3) 343 (334,4-352,2) 4536 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 414 (391,4-436,8) 414 (390,8-436,5) 784 

25 - 34 332 (312,2-351,2) 332 (312,2-351,7) 1169 

35 - 44 348 (331,4-363,7) 347 (330,9-363,6) 1434 

45 - 54 335 (318,4-352,1) 335 (318,2-352,0) 1591 

55 - 64 325 (310,7-340,2) 326 (310,6-340,4) 1519 

65 - 74 328 (312,6-342,7) 328 (313,0-343,4) 1190 

75 + 404 (379,7-427,2) 405 (381,1-428,8) 955 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 377 (350,5-402,9) 362 (335,6-388,7) 621 

Lager secundair 358 (338,8-377,7) 358 (338,6-377,4) 1095 

Hoger secundair 333 (319,9-345,4) 335 (322,1-347,9) 2596 

Hoger onderwijs 358 (346,8-368,3) 363 (352,0-373,4) 4167 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 340 (329,4-350,1) 342 (331,6-352,3) 3321 

Brussels Gewest 421 (407,4-434,9) 424 (410,8-438,1) 2259 

Waals Gewest 347 (334,6-358,5) 349 (337,1-360,9) 3062 

 
JAAR 

 
2018 350 (343,1-357,6) . . 8642 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 12. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens niveau van lichaamsbeweging in 
de vrije tijd, België 

 

PA10_1 
Harde training / 
sport 4 uur of 
meer per week 

Sport < 4 uur / 
lichte 

activiteiten 
Zittende 

activiteiten N 

GESLACHT Mannen 27,2 48,5 24,4 3573 

Vrouwen 12,9 54,1 33,0 3892 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 40,7 40,4 19,0 704 

25 - 34 26,1 47,7 26,3 1006 

35 - 44 19,4 53,5 27,1 1243 

45 - 54 16,2 57,3 26,5 1386 

55 - 64 15,5 57,6 27,0 1351 

65 - 74 13,8 57,1 29,1 1004 

75 + 7,0 37,9 55,1 771 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,4 38,7 53,8 434 

Lager secundair 10,6 46,6 42,8 894 

Hoger secundair 18,2 46,4 35,4 2213 

Hoger onderwijs 24,2 56,9 18,9 3780 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 21,3 54,5 24,2 2988 

Brussels Gewest 16,5 53,1 30,4 1755 

Waals Gewest 18,1 45,2 36,7 2722 

 
JAAR 

 
1997 17,9 49,2 32,9 7800 

2001 16,5 48,1 35,4 9441 

2004 18,3 54,6 27,1 8245 

2008 16,4 55,2 28,3 6918 

2013 18,1 54,3 27,6 5561 

2018 19,8 51,4 28,8 7465 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 13. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door 
gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd, België 

 

PA10_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 24,4 (22,5-26,2) 24,3 (22,4-26,3) 3573 

Vrouwen 33,0 (30,9-35,0) 32,3 (30,3-34,4) 3892 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 19,0 (15,1-22,8) 18,9 (15,3-23,1) 704 

25 - 34 26,3 (22,2-30,3) 26,0 (22,2-30,3) 1006 

35 - 44 27,1 (23,6-30,6) 27,0 (23,6-30,6) 1243 

45 - 54 26,5 (23,4-29,7) 26,4 (23,4-29,7) 1386 

55 - 64 27,0 (23,6-30,4) 26,8 (23,5-30,4) 1351 

65 - 74 29,1 (25,5-32,7) 28,9 (25,4-32,7) 1004 

75 + 55,1 (50,4-59,7) 54,4 (49,7-59,0) 771 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,8 (47,4-60,3) 47,0 (40,2-54,1) 434 

Lager secundair 42,8 (38,0-47,5) 39,7 (34,8-44,9) 894 

Hoger secundair 35,4 (32,6-38,3) 35,6 (32,7-38,6) 2213 

Hoger onderwijs 18,9 (17,1-20,6) 19,0 (17,3-20,8) 3780 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 24,2 (22,3-26,2) 23,3 (21,4-25,4) 2988 

Brussels Gewest 30,4 (27,9-32,9) 30,3 (27,7-32,9) 1755 

Waals Gewest 36,7 (33,9-39,4) 36,6 (33,8-39,6) 2722 

 
JAAR 

 
1997 32,9 (31,2-34,6) 35,0 (33,2-36,8) 7800 

2001 35,4 (34,0-36,9) 35,7 (34,2-37,2) 9441 

2004 27,1 (25,7-28,5) 27,6 (26,1-29,0) 8245 

2008 28,3 (26,8-29,9) 28,2 (26,6-29,8) 6918 

2013 27,6 (25,8-29,3) 27,2 (25,4-29,0) 5561 

2018 28,8 (27,3-30,3) 28,2 (26,7-29,8) 7465 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 14. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Vlaams Gewest 

 

PA01_1 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of 

fysiek eisend 
werk 

Voert geen 
werktaken 

uit N 

GESLACHT Mannen 44,3 30,4 13,0 12,4 1610 

Vrouwen 42,9 35,7 6,4 15,0 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 48,8 19,6 9,8 21,8 291 

25 - 34 55,1 32,6 12,0 0,3 408 

35 - 44 54,7 26,9 14,9 3,4 505 

45 - 54 49,7 31,5 14,7 4,1 607 

55 - 64 39,0 40,5 9,0 11,5 621 

65 - 74 22,0 48,2 1,7 28,1 487 

75 + 30,8 29,2 1,3 38,7 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 33,4 26,1 8,7 31,7 180 

Lager secundair 28,7 40,8 9,8 20,8 417 

Hoger secundair 32,7 37,4 15,2 14,7 1142 

Hoger onderwijs 55,9 28,8 5,8 9,5 1579 

 
JAAR 

 
2018 43,6 33,1 9,6 13,7 3341 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 15. Verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Vlaams Gewest 

 

PA01_2 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of fysiek 

eisend werk N 

GESLACHT Mannen 52,9 27,9 19,2 879 

Vrouwen 58,1 30,7 11,2 850 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 38,7 30,4 30,9 71 

25 - 34 57,6 29,2 13,1 365 

35 - 44 57,5 25,8 16,7 442 

45 - 54 55,5 29,0 15,5 512 

55 - 64 52,8 34,0 13,2 339 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 31,0 21,9 47,2 25 

Lager secundair 33,9 38,7 27,4 99 

Hoger secundair 37,3 36,1 26,6 570 

Hoger onderwijs 68,0 24,7 7,3 1034 

 
JAAR 

 
2018 55,4 29,2 15,4 1729 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 16. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men wandelt 
om zich te verplaatsen, Vlaams Gewest 

 

PA02_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 27,2 10,2 8,1 7,4 4,3 7,7 4,0 31,1 1608 

Vrouwen 28,1 8,7 8,1 7,2 4,8 9,2 3,8 30,1 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 21,4 6,9 6,4 4,2 4,8 15,4 6,9 34,0 291 

25 - 34 22,1 12,1 4,7 5,8 4,4 10,5 6,0 34,4 408 

35 - 44 27,6 10,0 9,7 6,7 4,1 8,1 4,8 29,2 503 

45 - 54 30,4 7,0 9,4 7,8 4,6 8,7 3,6 28,5 607 

55 - 64 27,7 8,6 9,2 7,8 5,7 6,1 2,4 32,5 621 

65 - 74 23,1 11,8 8,3 10,5 5,1 6,9 2,9 31,3 487 

75 + 40,7 9,8 8,2 7,8 2,9 5,3 1,1 24,1 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 34,5 8,5 8,7 8,1 3,9 7,0 1,6 27,6 180 

Lager secundair 31,7 8,3 7,4 6,4 2,5 7,2 2,2 34,3 416 

Hoger secundair 29,6 10,8 7,2 6,4 3,3 9,3 5,4 28,1 1143 

Hoger onderwijs 24,9 8,9 8,7 7,9 6,1 8,4 3,5 31,5 1577 

 
JAAR 

 
2018 27,7 9,4 8,1 7,3 4,6 8,5 3,9 30,6 3339 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 17. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt 
om zich te verplaatsen, Vlaams Gewest 

 

PA02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 72,8 (70,1-75,5) 73,3 (70,4-75,9) 1608 

Vrouwen 71,9 (69,3-74,6) 72,8 (70,0-75,4) 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 78,6 (72,7-84,5) 78,6 (72,1-83,9) 291 

25 - 34 77,9 (72,7-83,1) 77,9 (72,3-82,6) 408 

35 - 44 72,4 (67,0-77,9) 72,4 (66,7-77,5) 503 

45 - 54 69,6 (65,1-74,1) 69,6 (64,8-73,9) 607 

55 - 64 72,3 (67,8-76,8) 72,3 (67,6-76,5) 621 

65 - 74 76,9 (72,5-81,2) 76,9 (72,3-80,9) 487 

75 + 59,3 (53,0-65,5) 59,3 (52,9-65,4) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 65,5 (57,0-73,9) 70,2 (61,3-77,8) 180 

Lager secundair 68,3 (62,3-74,3) 70,4 (64,1-76,1) 416 

Hoger secundair 70,4 (66,8-74,0) 71,0 (67,3-74,4) 1143 

Hoger onderwijs 75,1 (72,0-78,1) 75,0 (71,8-78,0) 1577 

 
JAAR 

 
2018 72,3 (70,2-74,4) . . 3339 

 
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. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men fietst 
om zich te verplaatsen, Vlaams Gewest 

 

PA04_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 55,6 8,8 6,6 6,6 3,9 7,8 1,7 9,0 1610 

Vrouwen 60,4 7,0 5,8 5,3 3,4 7,6 2,1 8,4 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 38,8 8,3 8,9 6,3 2,2 18,7 3,1 13,7 291 

25 - 34 63,3 6,8 3,5 3,6 3,9 8,7 2,5 7,5 408 

35 - 44 56,5 7,6 3,3 6,6 4,8 11,3 1,7 8,3 505 

45 - 54 59,5 8,2 8,2 4,7 3,1 7,3 1,6 7,4 607 

55 - 64 57,6 8,9 7,7 6,2 3,8 5,1 2,3 8,4 621 

65 - 74 54,5 10,2 7,7 8,1 5,2 2,4 1,6 10,2 487 

75 + 72,8 4,6 4,0 6,9 2,2 1,8 0,6 7,1 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 68,7 4,9 2,5 6,9 3,4 2,1 0,7 10,9 180 

Lager secundair 62,4 6,9 4,7 6,4 2,8 4,4 1,7 10,8 417 

Hoger secundair 62,8 7,6 5,6 6,1 3,1 6,8 1,4 6,6 1143 

Hoger onderwijs 52,8 8,5 7,4 5,6 3,9 9,7 2,5 9,5 1578 

 
JAAR 

 
2018 58,0 7,9 6,2 5,9 3,7 7,7 1,9 8,7 3341 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 19. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om 
zich te verplaatsen, Vlaams Gewest 

 

PA04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 44,4 (41,4-47,3) 44,7 (41,6-47,8) 1610 

Vrouwen 39,6 (36,8-42,5) 40,4 (37,6-43,4) 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 61,2 (53,8-68,5) 61,1 (53,6-68,1) 291 

25 - 34 36,7 (30,8-42,5) 36,7 (30,9-42,9) 408 

35 - 44 43,5 (38,2-48,8) 43,4 (38,2-48,8) 505 

45 - 54 40,5 (35,6-45,4) 40,4 (35,6-45,4) 607 

55 - 64 42,4 (37,4-47,3) 42,3 (37,4-47,4) 621 

65 - 74 45,5 (40,0-50,9) 45,6 (40,2-51,1) 487 

75 + 27,2 (21,6-32,9) 27,4 (22,2-33,4) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 31,3 (22,2-40,5) 34,8 (25,1-45,9) 180 

Lager secundair 37,6 (31,2-44,1) 39,9 (32,9-47,3) 417 

Hoger secundair 37,2 (33,5-40,9) 37,5 (33,8-41,3) 1143 

Hoger onderwijs 47,2 (43,8-50,5) 47,1 (43,6-50,5) 1578 

 
JAAR 

 
2018 42,0 (39,7-44,2) . . 3341 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 20. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging besteedt, Vlaams Gewest 

 

PA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 42,2 (39,2-45,2) 42,7 (39,6-45,9) 1563 

Vrouwen 32,1 (29,4-34,9) 33,4 (30,5-36,3) 1681 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 58,4 (49,5-67,4) 57,8 (48,9-66,3) 193 

25 - 34 40,4 (34,6-46,3) 40,5 (34,8-46,5) 408 

35 - 44 42,3 (37,1-47,4) 42,0 (36,9-47,2) 505 

45 - 54 36,9 (32,2-41,6) 36,6 (31,9-41,5) 607 

55 - 64 38,7 (33,8-43,5) 38,5 (33,7-43,5) 621 

65 - 74 33,9 (28,8-39,1) 34,1 (29,1-39,4) 488 

75 + 15,4 (11,2-19,6) 15,5 (11,8-20,2) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 15,6 (9,3-21,9) 20,0 (12,8-29,9) 178 

Lager secundair 27,1 (21,5-32,6) 30,9 (24,8-37,7) 413 

Hoger secundair 31,4 (28,0-34,9) 31,8 (28,4-35,5) 1116 

Hoger onderwijs 46,2 (43,1-49,3) 46,0 (42,7-49,3) 1514 

 
JAAR 

 
2018 37,1 (35,0-39,2) . . 3244 

 
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. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Vlaams Gewest 

 

PA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,9 (10,8-14,9) 12,9 (11,0-15,2) 1563 

Vrouwen 10,1 (8,4-11,8) 10,5 (8,8-12,4) 1681 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 25,6 (17,5-33,6) 25,2 (18,1-33,9) 193 

25 - 34 15,3 (11,0-19,7) 15,3 (11,5-20,2) 408 

35 - 44 11,4 (8,4-14,4) 11,3 (8,7-14,6) 505 

45 - 54 9,9 (7,2-12,6) 9,8 (7,4-12,8) 607 

55 - 64 10,1 (7,1-13,0) 10,0 (7,4-13,4) 621 

65 - 74 7,6 (4,6-10,6) 7,6 (5,1-11,1) 488 

75 + 7,1 (3,6-10,7) 7,2 (4,4-11,7) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,5 (3,8-17,2) 12,8 (6,8-22,8) 178 

Lager secundair 6,5 (3,7-9,3) 7,5 (4,8-11,6) 413 

Hoger secundair 10,6 (8,2-13,0) 10,6 (8,5-13,2) 1116 

Hoger onderwijs 13,5 (11,4-15,6) 13,3 (11,2-15,7) 1514 

 
JAAR 

 
2018 11,5 (10,1-12,8) . . 3244 

 
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 22. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Vlaams Gewest 

 

PA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,2 (7,4-11,0) 8,3 (6,7-10,3) 1563 

Vrouwen 6,2 (4,8-7,6) 5,9 (4,6-7,4) 1681 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 19,7 (12,4-27,0) 19,2 (13,0-27,3) 193 

25 - 34 12,3 (8,3-16,4) 12,3 (8,8-16,9) 408 

35 - 44 8,2 (5,7-10,7) 8,0 (5,9-10,9) 505 

45 - 54 6,0 (3,9-8,0) 5,8 (4,1-8,3) 607 

55 - 64 7,1 (4,6-9,6) 7,0 (4,9-10,0) 621 

65 - 74 3,8 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,5) 488 

75 + 1,6 (0,2-3,0) 1,6 (0,7-3,9) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,2 (0,1-8,3) 6,0 (2,1-15,9) 178 

Lager secundair 3,4 (1,3-5,4) 4,0 (2,1-7,4) 413 

Hoger secundair 6,6 (4,6-8,5) 6,0 (4,5-7,9) 1116 

Hoger onderwijs 10,0 (8,2-11,8) 8,6 (7,0-10,6) 1514 

 
JAAR 

 
2018 7,6 (6,5-8,8) . . 3244 

 
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. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt 
en/of minstens matige lichamelijke inspanningen op het werk doet, Vlaams Gewest 

 

PA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 66,2 (63,4-69,0) 66,8 (63,8-69,6) 1563 

Vrouwen 62,1 (59,3-64,9) 63,6 (60,5-66,6) 1681 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 72,8 (64,9-80,7) 72,6 (64,2-79,7) 193 

25 - 34 68,4 (62,6-74,1) 68,4 (62,5-73,8) 408 

35 - 44 68,3 (63,4-73,1) 68,2 (63,2-72,8) 505 

45 - 54 66,4 (61,7-71,0) 66,3 (61,5-70,8) 607 

55 - 64 67,9 (63,1-72,7) 67,9 (62,9-72,5) 621 

65 - 74 63,6 (58,6-68,7) 63,7 (58,6-68,6) 488 

75 + 39,9 (34,0-45,7) 40,1 (34,4-46,0) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 44,8 (35,8-53,8) 54,4 (44,2-64,2) 178 

Lager secundair 59,1 (52,8-65,5) 64,5 (57,4-71,0) 413 

Hoger secundair 65,8 (62,3-69,3) 66,7 (63,1-70,1) 1116 

Hoger onderwijs 66,3 (63,4-69,2) 65,4 (62,3-68,4) 1514 

 
JAAR 

 
2018 64,1 (62,0-66,1) . . 3244 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 24. Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan 
zitten of rusten, Vlaams Gewest 

 

PA09_1 Gemiddelde 25°p Mediaan 75°p N 

GESLACHT Mannen 351,9 180,0 300,0 510,0 1599 

Vrouwen 328,2 180,0 300,0 480,0 1722 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
15 - 24 403,9 210,0 420,0 600,0 291 

25 - 34 316,2 132,0 240,0 480,0 405 

35 - 44 340,9 150,0 300,0 540,0 504 

45 - 54 321,3 132,0 240,0 480,0 607 

55 - 64 318,9 180,0 270,0 480,0 616 

65 - 74 321,8 190,0 300,0 420,0 483 

75 + 387,2 210,0 330,0 600,0 415 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 361,1 180,0 300,0 480,0 177 

Lager secundair 351,7 180,0 300,0 480,0 410 

Hoger secundair 323,3 180,0 270,0 465,0 1134 

Hoger onderwijs 347,0 150,0 300,0 540,0 1577 

 
JAAR 

 
2018 339,7 180,0 300,0 480,0 3321 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 25. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens niveau van lichaamsbeweging in 
de vrije tijd, Vlaams Gewest 

 

PA10_1 
Harde training / 
sport 4 uur of 
meer per week 

Sport < 4 uur / 
lichte activiteiten 

Zittende 
activiteiten N 

GESLACHT Mannen 29,4 50,1 20,6 1462 

Vrouwen 13,4 58,8 27,8 1526 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 47,3 37,6 15,1 283 

25 - 34 26,6 49,6 23,8 375 

35 - 44 22,8 56,6 20,7 466 

45 - 54 18,8 60,5 20,7 556 

55 - 64 15,5 62,6 21,9 561 

65 - 74 12,5 65,1 22,3 416 

75 + 7,2 39,5 53,3 331 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,9 47,5 47,6 137 

Lager secundair 8,2 54,5 37,3 353 

Hoger secundair 19,5 50,0 30,5 1010 

Hoger onderwijs 26,5 57,9 15,6 1466 

 
JAAR 

 
1997 18,4 52,9 28,7 2771 

2001 17,0 52,2 30,8 3277 

2004 19,2 56,9 23,9 3103 

2008 16,7 59,2 24,0 2748 

2013 17,9 57,1 25,0 2152 

2018 21,3 54,5 24,2 2988 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door 
gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd, Vlaams Gewest 

 

PA10_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 20,6 (18,1-23,0) 20,0 (17,5-22,7) 1462 

Vrouwen 27,8 (25,1-30,5) 26,8 (24,1-29,6) 1526 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,1 (9,9-20,2) 15,0 (10,6-20,9) 283 

25 - 34 23,8 (17,8-29,7) 23,5 (18,1-29,9) 375 

35 - 44 20,7 (16,3-25,1) 20,6 (16,5-25,5) 466 

45 - 54 20,7 (16,6-24,7) 20,6 (16,9-24,9) 556 

55 - 64 21,9 (17,3-26,4) 21,8 (17,6-26,7) 561 

65 - 74 22,3 (17,8-26,9) 22,0 (17,9-26,8) 416 

75 + 53,3 (47,0-59,6) 53,0 (46,7-59,1) 331 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 47,6 (37,7-57,5) 37,5 (28,2-47,9) 137 

Lager secundair 37,3 (30,9-43,6) 32,8 (26,5-39,8) 353 

Hoger secundair 30,5 (26,8-34,2) 30,0 (26,4-34,0) 1010 

Hoger onderwijs 15,6 (13,2-17,9) 15,9 (13,6-18,5) 1466 

 
JAAR 

 
1997 28,7 (26,4-31,0) 30,8 (28,3-33,4) 2771 

2001 30,8 (28,7-32,8) 30,9 (28,8-33,1) 3277 

2004 23,9 (22,0-25,8) 24,1 (22,1-26,1) 3103 

2008 24,0 (21,9-26,1) 23,6 (21,5-25,9) 2748 

2013 25,0 (22,6-27,5) 24,4 (22,0-27,0) 2152 

2018 24,2 (22,3-26,2) 23,3 (21,4-25,4) 2988 

 
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. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Brussels Gewest 

 

PA01_1 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of 

fysiek eisend 
werk 

Voert geen 
werktaken 

uit N 

GESLACHT Mannen 59,1 18,8 5,7 16,3 1068 

Vrouwen 61,0 18,1 2,0 18,9 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 62,8 12,6 1,1 23,6 173 

25 - 34 64,7 21,3 4,7 9,3 405 

35 - 44 64,1 18,2 6,5 11,2 479 

45 - 54 59,4 23,9 4,4 12,2 411 

55 - 64 61,0 18,6 4,2 16,3 351 

65 - 74 47,0 18,3 1,2 33,5 281 

75 + 47,6 8,5 0.0 43,9 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 46,3 15,5 4,3 34,0 199 

Lager secundair 51,9 13,3 5,2 29,6 198 

Hoger secundair 48,6 20,7 6,7 24,1 546 

Hoger onderwijs 68,7 18,4 2,4 10,5 1297 

 
JAAR 

 
2018 60,1 18,4 3,8 17,6 2292 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 28. Verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Brussels Gewest 

 

PA01_2 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of 

fysiek eisend 
werk N 

GESLACHT Mannen 66,6 24,5 8,9 587 

Vrouwen 71,7 23,9 4,4 516 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 29,7 65,3 5,0 19 

25 - 34 70,5 23,4 6,0 271 

35 - 44 73,7 17,5 8,8 320 

45 - 54 68,0 26,2 5,8 293 

55 - 64 66,3 26,5 7,3 200 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,2 45,8 12,1 45 

Lager secundair 61,9 23,9 14,2 59 

Hoger secundair 52,8 32,1 15,1 231 

Hoger onderwijs 76,3 20,3 3,4 766 

 
JAAR 

 
2018 68,9 24,2 6,9 1103 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 29. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men wandelt 
om zich te verplaatsen, Brussels Gewest 

 

PA02_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 6,3 6,3 4,9 4,7 3,0 9,8 4,0 60,9 1068 

Vrouwen 8,4 4,4 3,8 5,0 2,7 10,4 3,5 61,9 1223 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,1 5,8 3,4 3,4 1,5 7,6 5,1 71,1 173 

25 - 34 2,7 6,5 4,1 3,5 2,5 11,8 3,9 65,1 404 

35 - 44 6,9 4,3 4,9 6,3 2,7 12,9 4,3 57,7 479 

45 - 54 4,7 3,5 4,3 5,9 3,7 11,3 4,2 62,4 411 

55 - 64 8,1 7,2 5,9 5,0 4,2 5,6 3,3 60,8 351 

65 - 74 11,6 4,1 3,7 8,0 2,4 11,0 1,4 57,8 281 

75 + 29,5 6,1 3,4 0,9 3,1 5,6 2,3 49,1 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 14,0 5,3 1,0 2,8 2,7 9,2 2,5 62,5 199 

Lager secundair 11,1 4,6 4,9 7,5 2,1 12,8 4,1 52,9 198 

Hoger secundair 6,6 7,2 3,2 4,1 2,5 10,5 4,1 62,0 546 

Hoger onderwijs 6,2 4,6 5,4 5,2 3,2 9,6 3,8 62,0 1296 

 
JAAR 

 
2018 7,4 5,3 4,3 4,8 2,9 10,1 3,8 61,4 2291 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 

  



76 
 

Tabel B 30. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt 
om zich te verplaatsen, Brussels Gewest 

 

PA02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 93,7 (92,1-95,3) 94,3 (92,6-95,7) 1068 

Vrouwen 91,6 (89,9-93,3) 93,2 (91,2-94,8) 1223 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 97,9 (95,8-100,0) 97,9 (94,5-99,3) 173 

25 - 34 97,3 (95,6-99,1) 97,4 (94,9-98,6) 404 

35 - 44 93,1 (90,6-95,6) 93,1 (90,1-95,2) 479 

45 - 54 95,3 (93,3-97,3) 95,3 (92,8-96,9) 411 

55 - 64 91,9 (88,9-94,9) 91,9 (88,4-94,5) 351 

65 - 74 88,4 (83,1-93,7) 88,5 (82,2-92,8) 281 

75 + 70,5 (62,9-78,1) 71,0 (62,9-77,9) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 86,0 (80,6-91,4) 90,1 (83,8-94,2) 199 

Lager secundair 88,9 (84,1-93,8) 92,2 (87,4-95,3) 198 

Hoger secundair 93,4 (91,3-95,6) 93,8 (91,4-95,6) 546 

Hoger onderwijs 93,8 (92,3-95,4) 94,7 (93,1-96,0) 1296 

 
JAAR 

 
2018 92,6 (91,4-93,8) . . 2291 

 
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. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men fietst 
om zich te verplaatsen, Brussels Gewest 

 

PA04_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 78,4 6,0 3,8 3,3 0,9 3,1 0,8 3,7 1068 

Vrouwen 88,5 3,2 1,8 1,3 0,4 1,4 0,5 2,8 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 78,0 8,0 6,3 1,3 0.0 4,1 0,4 1,9 173 

25 - 34 83,7 5,1 1,3 3,2 1,0 2,2 0,3 3,2 405 

35 - 44 82,3 3,1 2,9 2,3 0,6 3,3 1,3 4,1 479 

45 - 54 81,3 4,4 3,4 3,2 0,5 2,6 0,7 3,9 411 

55 - 64 87,1 4,8 1,3 1,4 1,5 0,8 0,2 2,8 351 

65 - 74 86,2 3,0 3,6 1,7 0,4 0,9 0,8 3,5 281 

75 + 91,4 3,3 1,0 1,2 0,2 0.0 0,7 2,1 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 89,5 3,7 0.0 0,9 0,8 1,6 0.0 3,4 199 

Lager secundair 94,3 1,5 1,7 0,8 0.0 1,2 0.0 0,5 198 

Hoger secundair 87,3 3,1 3,4 2,3 0,4 0,8 0.0 2,6 546 

Hoger onderwijs 79,7 5,4 3,1 2,7 0,9 3,2 1,2 3,9 1297 

 
JAAR 

 
2018 83,6 4,6 2,8 2,3 0,7 2,2 0,6 3,2 2292 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 32. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om 
zich te verplaatsen, Brussels Gewest 

 

PA04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 21,6 (18,7-24,5) 20,5 (17,8-23,5) 1068 

Vrouwen 11,5 (9,4-13,7) 11,1 (9,2-13,3) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 22,0 (14,3-29,8) 21,3 (14,5-30,1) 173 

25 - 34 16,3 (12,2-20,3) 15,7 (12,1-20,1) 405 

35 - 44 17,7 (13,2-22,2) 16,8 (12,8-21,8) 479 

45 - 54 18,7 (14,5-22,9) 17,9 (14,1-22,4) 411 

55 - 64 12,9 (9,1-16,6) 12,4 (9,1-16,6) 351 

65 - 74 13,8 (9,3-18,4) 13,7 (9,8-18,9) 281 

75 + 8,6 (4,0-13,2) 8,8 (5,1-14,8) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 10,5 (4,3-16,6) 9,2 (5,2-15,7) 199 

Lager secundair 5,7 (1,8-9,5) 5,3 (2,6-10,5) 198 

Hoger secundair 12,7 (9,2-16,3) 10,9 (8,1-14,5) 546 

Hoger onderwijs 20,3 (17,5-23,1) 19,3 (16,6-22,3) 1297 

 
JAAR 

 
2018 16,4 (14,5-18,3) . . 2292 

 

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 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging besteedt, Brussels Gewest 

 

PA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 29,4 (26,2-32,5) 27,2 (24,0-30,6) 1050 

Vrouwen 18,4 (15,9-21,0) 17,3 (14,9-19,9) 1193 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 39,8 (30,2-49,4) 39,1 (30,0-48,9) 125 

25 - 34 26,6 (21,4-31,7) 26,3 (21,5-31,7) 404 

35 - 44 27,8 (23,1-32,4) 27,1 (22,7-31,9) 479 

45 - 54 21,4 (17,2-25,6) 20,8 (17,0-25,3) 411 

55 - 64 17,7 (13,3-22,0) 17,3 (13,4-22,1) 351 

65 - 74 19,0 (12,9-25,1) 19,1 (13,7-25,9) 281 

75 + 8,1 (3,7-12,4) 8,3 (4,8-13,9) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,0 (3,8-12,2) 6,7 (3,6-12,0) 197 

Lager secundair 7,9 (4,2-11,7) 7,5 (4,6-11,9) 193 

Hoger secundair 17,8 (13,3-22,3) 14,4 (11,1-18,6) 533 

Hoger onderwijs 30,7 (27,6-33,7) 29,6 (26,3-33,1) 1269 

 
JAAR 

 
2018 23,8 (21,6-26,0) . . 2243 

 
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 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Brussels Gewest 

 

PA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,6 (10,2-15,0) 10,8 (8,8-13,2) 1050 

Vrouwen 8,2 (6,4-10,0) 7,2 (5,6-9,1) 1192 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 21,5 (12,4-30,6) 20,9 (13,6-30,9) 125 

25 - 34 12,9 (9,2-16,6) 12,8 (9,5-16,9) 404 

35 - 44 11,2 (8,0-14,3) 10,8 (8,1-14,4) 479 

45 - 54 8,6 (5,6-11,6) 8,4 (5,8-11,9) 411 

55 - 64 5,3 (2,1-8,6) 5,2 (2,8-9,5) 351 

65 - 74 8,1 (4,6-11,5) 8,1 (5,2-12,3) 280 

75 + 2,8 (0,6-4,9) 2,9 (1,3-6,1) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 2,7 (0,2-5,3) 2,1 (0,8-5,4) 197 

Lager secundair 5,5 (2,3-8,6) 4,9 (2,7-8,7) 193 

Hoger secundair 9,6 (6,3-12,8) 7,0 (4,9-10,1) 533 

Hoger onderwijs 11,7 (9,5-13,9) 10,2 (8,1-12,6) 1268 

 
JAAR 

 
2018 10,3 (8,8-11,9) . . 2242 

 
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. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Brussels Gewest 

 

PA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,8 (6,0-9,7) 6,0 (4,6-7,9) 1050 

Vrouwen 3,8 (2,5-5,0) 3,0 (2,1-4,3) 1192 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 11,1 (5,2-16,9) 10,3 (6,0-17,2) 125 

25 - 34 7,7 (4,8-10,7) 7,4 (4,9-10,9) 404 

35 - 44 6,9 (4,5-9,3) 6,4 (4,5-9,1) 479 

45 - 54 4,3 (2,3-6,4) 4,0 (2,4-6,5) 411 

55 - 64 2,9 (0,7-5,0) 2,7 (1,3-5,7) 351 

65 - 74 4,7 (2,1-7,4) 4,6 (2,6-8,0) 280 

75 + 0,6 (0,0-1,5) 0,6 (0,1-2,7) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,3 (0,0-2,9) 0,8 (0,2-2,9) 197 

Lager secundair 2,1 (0,2-4,0) 1,5 (0,6-3,7) 193 

Hoger secundair 4,5 (2,2-6,7) 2,5 (1,4-4,5) 533 

Hoger onderwijs 7,1 (5,4-8,8) 4,9 (3,5-6,8) 1268 

 
JAAR 

 
2018 5,8 (4,6-6,9) . . 2242 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 36. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt 
en/of minstens matige lichamelijke inspanningen op het werk doet, Brussels Gewest 

 

PA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 48,4 (45,0-51,8) 45,7 (42,1-49,3) 1050 

Vrouwen 35,0 (32,0-38,1) 33,4 (30,4-36,6) 1193 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 50,5 (40,8-60,3) 50,1 (40,8-59,4) 125 

25 - 34 46,5 (41,0-52,1) 46,6 (41,0-52,2) 404 

35 - 44 47,4 (42,6-52,2) 47,0 (42,2-51,8) 479 

45 - 54 43,9 (38,7-49,1) 43,5 (38,3-48,9) 411 

55 - 64 36,3 (30,6-41,9) 36,1 (30,6-41,9) 351 

65 - 74 33,3 (26,4-40,2) 33,6 (27,0-40,9) 281 

75 + 15,7 (9,9-21,4) 16,1 (11,1-22,8) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 26,9 (18,9-34,9) 25,8 (18,8-34,4) 197 

Lager secundair 24,3 (17,4-31,1) 24,2 (18,1-31,5) 193 

Hoger secundair 40,4 (35,4-45,3) 36,5 (31,8-41,6) 533 

Hoger onderwijs 46,5 (43,3-49,7) 44,9 (41,5-48,4) 1269 

 
JAAR 

 
2018 41,6 (39,2-43,9) . . 2243 

 
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. Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan 
zitten of rusten, Brussels Gewest 

 

PA09_1 Gemiddelde 25°p Mediaan 75°p N 

GESLACHT Mannen 419,7 240,0 396,0 600,0 1052 

Vrouwen 422,5 240,0 420,0 600,0 1207 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
15 - 24 485,1 305,0 480,0 600,0 172 

25 - 34 407,9 240,0 396,0 600,0 402 

35 - 44 390,4 180,0 360,0 600,0 475 

45 - 54 394,8 180,0 360,0 600,0 403 

55 - 64 426,3 240,0 420,0 600,0 343 

65 - 74 409,9 240,0 360,0 600,0 277 

75 + 498,0 300,0 480,0 660,0 187 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 392,2 180,0 360,0 528,0 198 

Lager secundair 409,1 180,0 360,0 600,0 198 

Hoger secundair 401,3 180,0 360,0 600,0 541 

Hoger onderwijs 437,3 241,0 465,0 600,0 1270 

 
JAAR 

 
2018 421,2 240,0 420,0 600,0 2259 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 

  



84 
 

Tabel B 38. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens niveau van lichaamsbeweging in 
de vrije tijd, Brussels Gewest 

 

PA10_1 
Harde training / 
sport 4 uur of 
meer per week 

Sport < 4 uur / 
lichte 

activiteiten 
Zittende 

activiteiten N 

GESLACHT Mannen 21,1 53,0 25,9 809 

Vrouwen 12,3 53,1 34,5 946 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 37,5 40,6 22,0 126 

25 - 34 20,7 51,5 27,8 305 

35 - 44 16,1 57,0 26,9 366 

45 - 54 8,5 58,0 33,5 303 

55 - 64 13,6 57,2 29,2 279 

65 - 74 11,4 58,5 30,2 226 

75 + 4,3 42,6 53,0 150 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 16,6 35,9 47,5 96 

Lager secundair 7,6 38,6 53,9 135 

Hoger secundair 12,9 48,3 38,8 392 

Hoger onderwijs 18,5 58,5 23,0 1085 

 
JAAR 

 
1997 13,1 45,6 41,2 2241 

2001 13,4 47,6 39,0 2298 

2004 13,4 57,5 29,1 1861 

2008 12,6 53,7 33,8 1774 

2013 18,4 52,5 29,1 1186 

2018 16,5 53,1 30,4 1755 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 39. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door 
gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd, Brussels Gewest 

 

PA10_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,9 (22,6-29,3) 26,5 (23,2-30,1) 809 

Vrouwen 34,5 (31,2-37,8) 34,5 (31,2-37,9) 946 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 22,0 (14,0-30,0) 21,9 (15,1-30,8) 126 

25 - 34 27,8 (22,0-33,6) 27,7 (22,3-33,8) 305 

35 - 44 26,9 (21,8-32,1) 26,8 (22,0-32,3) 366 

45 - 54 33,5 (27,7-39,3) 33,4 (27,8-39,4) 303 

55 - 64 29,2 (23,2-35,3) 28,9 (23,2-35,2) 279 

65 - 74 30,2 (23,4-36,9) 29,7 (23,5-36,7) 226 

75 + 53,0 (43,5-62,6) 52,1 (42,6-61,4) 150 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 47,5 (35,7-59,3) 47,6 (36,6-58,9) 96 

Lager secundair 53,9 (43,8-63,9) 51,2 (41,0-61,2) 135 

Hoger secundair 38,8 (33,2-44,3) 40,0 (34,5-45,8) 392 

Hoger onderwijs 23,0 (20,1-26,0) 22,5 (19,6-25,7) 1085 

 
JAAR 

 
1997 41,2 (38,3-44,2) 42,5 (39,3-45,7) 2241 

2001 39,0 (36,6-41,4) 39,2 (36,8-41,7) 2298 

2004 29,1 (26,6-31,5) 29,9 (27,4-32,5) 1861 

2008 33,8 (31,2-36,4) 34,7 (32,0-37,5) 1774 

2013 29,1 (25,7-32,6) 29,7 (26,3-33,4) 1186 

2018 30,4 (27,9-32,9) 30,7 (28,1-33,3) 1755 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 40. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Waals Gewest 

 

PA01_1 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of 

fysiek eisend 
werk 

Voert geen 
werktaken 

uit N 

GESLACHT Mannen 43,5 25,5 9,5 21,5 1507 

Vrouwen 44,2 24,5 5,3 25,9 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 64,2 12,9 3,8 19,1 331 

25 - 34 49,6 26,7 14,2 9,6 372 

35 - 44 49,4 31,5 8,4 10,7 474 

45 - 54 51,8 25,5 10,4 12,4 598 

55 - 64 34,3 31,3 7,5 26,9 588 

65 - 74 27,0 23,8 2,3 46,8 451 

75 + 25,2 16,9 0,6 57,3 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 33,4 14,9 5,6 46,1 259 

Lager secundair 34,1 28,1 7,1 30,7 508 

Hoger secundair 40,0 26,2 9,8 23,9 959 

Hoger onderwijs 51,8 24,5 6,0 17,7 1375 

 
JAAR 

 
2018 43,9 25,0 7,3 23,9 3190 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 41. Verdeling van de werkende bevolking van 15-64 jaar volgens de intensiteit van werk-
gerelateerde lichaamsbeweging, Waals Gewest 

 

PA01_2 
Meestal 
zitten of 

staan 

Meestal wandelen of 
taken van lichte tot 
matige lichamelijke 

inspanning 

Meestal zware 
arbeid of fysiek 

eisend werk N 

GESLACHT Mannen 49,2 33,6 17,2 733 

Vrouwen 58,8 30,0 11,2 711 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 44,8 36,5 18,7 62 

25 - 34 51,5 30,5 18,0 275 

35 - 44 52,9 35,8 11,3 376 

45 - 54 59,2 27,5 13,3 463 

55 - 64 50,2 34,7 15,1 268 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 11,3 49,9 38,9 32 

Lager secundair 38,4 37,4 24,2 129 

Hoger secundair 44,0 36,3 19,6 446 

Hoger onderwijs 62,8 28,0 9,2 810 

 
JAAR 

 
2018 53,8 31,8 14,3 1444 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 42. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men wandelt 
om zich te verplaatsen, Waals Gewest 

 

PA02_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 19,8 6,6 4,8 5,4 2,9 10,3 4,5 45,7 1503 

Vrouwen 21,2 7,1 7,6 7,3 3,4 9,2 3,5 40,8 1675 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,9 3,8 2,6 2,9 2,3 26,0 8,0 41,5 331 

25 - 34 20,9 5,3 7,5 5,3 5,6 12,1 4,3 38,9 372 

35 - 44 18,1 9,8 7,8 8,6 2,4 9,9 3,8 39,7 473 

45 - 54 16,4 7,3 5,8 5,9 1,6 7,7 2,4 52,9 598 

55 - 64 18,3 6,7 6,7 6,8 5,2 5,1 4,3 46,9 586 

65 - 74 25,8 8,0 5,5 7,1 3,6 4,2 1,1 44,6 447 

75 + 38,5 6,7 7,7 8,0 0,7 3,7 4,4 30,3 371 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,2 3,8 6,6 5,7 0,7 8,5 6,8 31,7 258 

Lager secundair 25,4 7,6 7,7 4,8 4,7 11,8 4,2 33,8 506 

Hoger secundair 23,7 6,3 6,2 5,7 2,1 9,9 4,3 41,7 952 

Hoger onderwijs 14,4 7,3 5,9 7,4 3,6 9,3 3,2 48,9 1374 

 
JAAR 

 
2018 20,6 6,9 6,3 6,4 3,2 9,7 4,0 43,1 3178 

 
 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 43. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week wandelt 
om zich te verplaatsen, Waals Gewest 

 

PA02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 80,2 (77,2-83,2) 80,3 (77,0-83,3) 1503 

Vrouwen 78,8 (75,9-81,6) 79,8 (76,8-82,5) 1675 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 87,1 (81,5-92,7) 87,1 (80,4-91,7) 331 

25 - 34 79,1 (72,8-85,4) 79,1 (72,2-84,7) 372 

35 - 44 81,9 (76,4-87,4) 81,9 (75,7-86,8) 473 

45 - 54 83,6 (79,1-88,0) 83,6 (78,6-87,6) 598 

55 - 64 81,7 (77,3-86,0) 81,7 (76,8-85,7) 586 

65 - 74 74,2 (68,3-80,2) 74,2 (67,9-79,7) 447 

75 + 61,5 (54,4-68,6) 61,6 (54,2-68,4) 371 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 63,8 (55,2-72,3) 70,8 (62,0-78,4) 258 

Lager secundair 74,6 (68,4-80,9) 76,9 (70,5-82,3) 506 

Hoger secundair 76,3 (72,0-80,6) 75,8 (71,1-80,0) 952 

Hoger onderwijs 85,6 (82,9-88,3) 85,3 (82,4-87,9) 1374 

 
JAAR 

 
2018 79,4 (77,3-81,6) . . 3178 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 44. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het aantal dagen dat men fietst 
om zich te verplaatsen, Waals Gewest 

 

PA04_1 0 1 2 3 4 5 6 7 N 

GESLACHT Mannen 85,0 5,5 4,2 2,0 1,2 1,2 0,0 0,7 1506 

Vrouwen 92,7 4,1 1,3 0,9 0,2 0,5 0.0 0,4 1680 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 86,2 4,2 4,7 0,2 1,9 1,7 0.0 1,0 331 

25 - 34 92,3 2,1 3,0 1,7 0,4 0,4 0,0 0,0 371 

35 - 44 87,9 7,4 2,6 0,6 0,3 1,3 0,0 0.0 473 

45 - 54 87,7 7,7 2,0 2,1 0,0 0,1 0.0 0,3 598 

55 - 64 87,7 4,4 3,1 1,5 1,1 1,2 0,0 1,0 587 

65 - 74 89,3 4,4 1,8 2,2 1,1 0,7 0.0 0,5 451 

75 + 94,6 0,8 1,2 1,8 0,1 0,4 0.0 1,1 375 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 92,1 1,8 1,0 3,8 0,1 0,6 0.0 0,7 259 

Lager secundair 92,6 2,8 2,2 2,1 0.0 0,1 0.0 0,2 506 

Hoger secundair 90,7 3,5 2,8 0,7 0,9 0,8 0,0 0,6 959 

Hoger onderwijs 86,0 7,0 3,1 1,4 0,8 1,2 0,0 0,6 1373 

 
JAAR 

 
2018 89,1 4,7 2,7 1,4 0,7 0,8 0,0 0,5 3186 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 45. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat minstens een dag per week fietst om 
zich te verplaatsen, Waals Gewest 

 

PA04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 15,0 (12,2-17,7) 14,3 (11,8-17,2) 1506 

Vrouwen 7,3 (5,4-9,2) 7,1 (5,5-9,1) 1680 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,8 (7,7-20,0) 12,9 (8,2-19,8) 331 

25 - 34 7,7 (4,0-11,3) 7,3 (4,5-11,5) 371 

35 - 44 12,1 (8,0-16,2) 11,4 (8,0-16,2) 473 

45 - 54 12,3 (7,3-17,2) 11,8 (7,8-17,5) 598 

55 - 64 12,3 (8,0-16,5) 11,9 (8,1-17,0) 587 

65 - 74 10,7 (6,3-15,0) 10,2 (6,8-15,1) 451 

75 + 5,4 (2,6-8,1) 5,5 (3,3-9,0) 375 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,9 (2,6-13,3) 8,4 (3,9-17,0) 259 

Lager secundair 7,4 (4,2-10,5) 7,1 (4,6-10,8) 506 

Hoger secundair 9,3 (6,7-11,9) 8,3 (6,2-11,0) 959 

Hoger onderwijs 14,0 (10,9-17,1) 12,9 (10,2-16,1) 1373 

 
JAAR 

 
2018 10,9 (9,2-12,6) . . 3186 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 46. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging besteedt, Waals Gewest 

 

PA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 26,4 (22,8-30,1) 25,5 (22,0-29,2) 1457 

Vrouwen 14,1 (11,4-16,7) 13,7 (11,4-16,5) 1641 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 32,9 (23,3-42,5) 32,3 (23,6-42,5) 239 

25 - 34 25,5 (17,3-33,7) 25,0 (17,5-34,3) 372 

35 - 44 19,3 (14,4-24,2) 18,5 (14,2-23,9) 474 

45 - 54 18,8 (13,7-23,9) 18,3 (13,8-23,9) 598 

55 - 64 18,5 (13,6-23,5) 18,1 (13,6-23,8) 588 

65 - 74 19,7 (13,8-25,5) 19,2 (14,2-25,6) 451 

75 + 5,7 (2,9-8,5) 5,9 (3,6-9,4) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,2 (1,4-9,0) 6,0 (2,8-12,4) 255 

Lager secundair 15,8 (8,6-23,0) 15,8 (9,7-24,7) 500 

Hoger secundair 17,8 (13,4-22,2) 15,8 (12,2-20,3) 927 

Hoger onderwijs 25,0 (21,2-28,7) 24,0 (20,4-28,1) 1327 

 
JAAR 

 
2018 19,9 (17,4-22,3) . . 3098 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 47. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Waals Gewest 

 

PA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 10,0 (7,4-12,6) 8,9 (6,9-11,4) 1457 

Vrouwen 7,8 (5,6-10,0) 7,1 (5,3-9,4) 1640 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 13,7 (8,2-19,2) 13,7 (8,9-20,3) 239 

25 - 34 16,7 (8,4-24,9) 16,6 (9,9-26,5) 371 

35 - 44 7,3 (4,2-10,3) 7,2 (4,7-10,9) 474 

45 - 54 10,3 (5,3-15,3) 10,3 (6,3-16,3) 598 

55 - 64 7,2 (3,6-10,8) 7,2 (4,3-11,8) 588 

65 - 74 3,1 (1,0-5,2) 3,1 (1,5-6,1) 451 

75 + 3,1 (0,5-5,7) 3,1 (1,3-7,1) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,9 (0,2-3,7) 2,5 (1,0-6,5) 255 

Lager secundair 10,7 (3,5-18,0) 10,7 (5,8-19,0) 499 

Hoger secundair 7,2 (4,6-9,7) 6,0 (4,1-8,6) 927 

Hoger onderwijs 10,6 (7,6-13,5) 9,3 (6,8-12,7) 1327 

 
JAAR 

 
2018 8,8 (6,9-10,7) . . 3097 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 48. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging en minstens 2 dagen per week aan 
spierverstevigende activiteiten besteedt, Waals Gewest 

 

PA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,2 (4,2-8,1) 4,7 (3,3-6,6) 1457 

Vrouwen 4,7 (2,7-6,6) 3,7 (2,4-5,5) 1641 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 10,3 (5,4-15,2) 10,2 (6,3-16,3) 239 

25 - 34 11,5 (3,7-19,3) 11,4 (5,6-21,9) 372 

35 - 44 5,2 (2,4-8,0) 5,1 (3,0-8,7) 474 

45 - 54 4,4 (1,0-7,9) 4,4 (2,0-9,5) 598 

55 - 64 4,3 (1,2-7,3) 4,3 (2,0-8,7) 588 

65 - 74 2,1 (0,3-3,8) 2,0 (0,9-4,8) 451 

75 + 0,4 (0,0-1,0) 0,4 (0,1-2,0) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,8 (0,0-2,0) 1,0 (0,2-4,7) 255 

Lager secundair 7,1 (0,0-14,1) 6,4 (2,6-14,8) 500 

Hoger secundair 4,1 (2,2-6,1) 2,9 (1,7-4,8) 927 

Hoger onderwijs 6,4 (4,1-8,8) 4,8 (3,1-7,6) 1327 

 
JAAR 

 

2018 5,4 (3,7-7,0) . . 3098 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 49. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat minstens 150 minuten per week aan 
minstens matige aerobe recreatieve lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) besteedt 
en/of minstens matige lichamelijke inspanningen op het werk doet, Waals Gewest 

 

PA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 53,0 (49,2-56,9) 51,9 (47,9-55,9) 1457 

Vrouwen 39,5 (36,0-43,0) 39,0 (35,5-42,7) 1641 

 
LEEFTIJDS-GROEP 

 
18 - 24 44,1 (34,6-53,5) 44,0 (35,1-53,3) 239 

25 - 34 53,6 (45,7-61,4) 53,7 (45,6-61,7) 372 

35 - 44 52,1 (45,3-58,9) 52,0 (45,4-58,6) 474 

45 - 54 47,7 (41,4-54,0) 47,9 (41,8-54,1) 598 

55 - 64 51,0 (44,6-57,3) 51,3 (44,7-57,9) 588 

65 - 74 40,5 (33,9-47,2) 40,6 (34,1-47,5) 451 

75 + 21,1 (14,6-27,6) 21,8 (15,9-29,2) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,6 (17,1-32,1) 30,1 (21,9-39,8) 255 

Lager secundair 43,9 (36,4-51,4) 45,4 (37,6-53,4) 500 

Hoger secundair 47,8 (42,8-52,9) 46,1 (41,1-51,2) 927 

Hoger onderwijs 48,3 (43,7-52,9) 46,4 (41,8-51,1) 1327 

 
JAAR 

 
2018 45,8 (42,9-48,8) . . 3098 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 50. Gemiddelde tijd (minuten) dat de bevolking van 15 jaar en ouder op een dag spendeert aan 
zitten of rusten, Waals Gewest 

 

PA09_1 Gemiddelde 25°p Mediaan 75°p N 

GESLACHT Mannen 355,2 180,0 300,0 480,0 1455 

Vrouwen 338,8 180,0 300,0 480,0 1607 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
15 - 24 407,2 210,0 420,0 600,0 321 

25 - 34 323,0 180,0 300,0 480,0 362 

35 - 44 341,4 180,0 300,0 480,0 455 

45 - 54 342,2 150,0 300,0 480,0 581 

55 - 64 312,8 150,0 240,0 480,0 560 

65 - 74 319,5 180,0 300,0 390,0 430 

75 + 414,1 240,0 360,0 600,0 353 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 390,5 240,0 360,0 500,0 246 

Lager secundair 357,6 210,0 300,0 480,0 487 

Hoger secundair 332,8 180,0 270,0 480,0 921 

Hoger onderwijs 346,4 180,0 300,0 480,0 1320 

 
JAAR 

 
2018 346,6 180,0 300,0 480,0 3062 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 51. Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens niveau van lichaamsbeweging in 
de vrije tijd, Waals Gewest 

 

PA10_1 
Harde training / 

sport 4 uur of meer 
per week 

Sport < 4 uur / 
lichte 

activiteiten 
Zittende 

activiteiten N 

GESLACHT Mannen 24,8 44,1 31,2 1302 

Vrouwen 12,1 46,2 41,7 1420 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 30,7 44,9 24,4 295 

25 - 34 27,3 42,5 30,2 326 

35 - 44 14,5 46,9 38,6 411 

45 - 54 13,4 50,9 35,7 527 

55 - 64 15,8 48,5 35,7 511 

65 - 74 16,7 42,0 41,3 362 

75 + 7,4 33,3 59,3 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,1 29,6 62,3 201 

Lager secundair 14,3 37,2 48,5 406 

Hoger secundair 16,6 39,0 44,5 811 

Hoger onderwijs 21,7 54,4 23,8 1229 

 
JAAR 

 
1997 18,5 43,6 37,9 2788 

2001 16,5 40,5 43,0 3866 

2004 17,9 49,6 32,5 3281 

2008 16,9 47,2 35,9 2396 

2013 18,5 49,2 32,3 2223 

2018 18,1 45,2 36,7 2722 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 52. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat een gezondheidsrisico loopt door 
gebrek aan lichaamsbeweging in de vrije tijd, Waals Gewest 

 

PA10_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,2 (27,6-34,8) 31,5 (27,9-35,4) 1302 

Vrouwen 41,7 (37,9-45,5) 41,2 (37,4-45,2) 1420 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 24,4 (17,5-31,3) 24,4 (18,1-32,0) 295 

25 - 34 30,2 (22,9-37,6) 30,0 (23,2-37,7) 326 

35 - 44 38,6 (31,6-45,5) 38,3 (31,7-45,4) 411 

45 - 54 35,7 (29,6-41,9) 35,5 (29,5-41,9) 527 

55 - 64 35,7 (29,8-41,7) 35,4 (29,6-41,6) 511 

65 - 74 41,3 (34,3-48,3) 41,3 (34,5-48,5) 362 

75 + 59,3 (51,0-67,5) 58,1 (49,7-66,1) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 62,3 (52,3-72,4) 57,7 (46,2-68,4) 201 

Lager secundair 48,5 (40,2-56,9) 46,7 (38,4-55,2) 406 

Hoger secundair 44,5 (39,4-49,5) 45,5 (40,3-50,7) 811 

Hoger onderwijs 23,8 (20,4-27,3) 23,4 (20,1-27,0) 1229 

 
JAAR 

 
1997 37,9 (35,1-40,7) 40,2 (37,4-43,1) 2788 

2001 43,0 (40,8-45,2) 43,5 (41,2-45,7) 3866 

2004 32,5 (30,1-34,9) 33,1 (30,7-35,7) 3281 

2008 35,9 (33,4-38,3) 35,8 (33,3-38,4) 2396 

2013 32,3 (29,6-35,0) 32,2 (29,5-35,0) 2223 

2018 36,7 (33,9-39,4) 36,3 (33,5-39,3) 2722 

 
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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BIJLAGEN  
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CONTACT 
Sabine Drieskens  •  T+32 2 642.50.25  •  sabine.drieskens@sciensano.be 
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MEER INFO 

_ 
 

Bezoek onze website 
>www.sciensano.be of 

contacteer ons op 
>info@sciensano.be 


