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W I E  
W E  

Z I J N  

_ 

 Sciensano telt meer dan 850 medewerkers die zich elke 
dag opnieuw inzetten voor ons motto: levenslang gezond.  
Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap en 
gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van 
Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire 
benadering van gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij 
uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de 
gezondheid van mensen en die van dieren, en hun 
omgeving (het “One health” concept). Daarom combineren 
we meerdere invalshoeken in ons onderzoek om op een 
unieke manier bij te dragen aan ieders gezondheid.  
Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 
100 jaar wetenschappelijke expertise. 
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De opdrachtgever: 

De Preventiebarometer kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.  

 

 

Graag willen we volgende personen bedanken: 

Stefaan Demarest en Lize Hermans van Sciensano voor het grondig nalezen van dit rapport  

De leden van de klankbordgroep en de wetenschappelijke stuurgroep voor hun deskundig advies 

Ledia Jani van Sciensano voor de administratieve steun  

Robin Walravens van Statbel voor het samenstellen van de steekproef 

En natuurlijk alle mensen die deelgenomen hebben aan de enquête
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1. Samenvattende tabel 

 

  

Opdrachtgever Vlaamse overheid 

Doelstelling Het verzamelen van informatie over determinanten gelinkt aan 

gezondheidsgerelateerd gedrag in de bevolking van Vlaanderen 

Hoofdthema’s Alcohol 

Cannabis 

Tabak 

Beweging 

Sedentair gedrag 

Eten 

Mentaal welbevinden 

Seksuele gezondheid 

Bevolkingsonderzoeken naar kanker 

Gezondheidsvaardigheden 

Attitude ten aanzien van preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid 

Jaar 2022 

Doelgroep Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder 

Steekproefgrootte 4.000 

Steekproefkader Rijksregister van België 

Variabelen gebruikt voor 

steekproeftrekking 

Geslacht, leeftijd, zorgregio en opleidingsniveau 

Steekproefmethode Toevalsteekproef 

Vervanging van niet-

deelnemers 

Niet-deelnemers werden gesubstitueerd door personen gelijkaardig in 

geslacht, leeftijd, zorgregio en opleidingsniveau. 

Rekrutering Eén uitnodigingsbrief en één herinneringsbrief verstuurd met de post 

Modus van dataverzameling Online en papier 

Deelnamegraad 20% 

Gerealiseerde 

steekproefgrootte 

4.011 
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2. Inleiding 

Sciensano voerde in 2022 de eerste Preventiebarometer uit in opdracht van de Vlaamse regering. Dit 

is een onderzoek georganiseerd in een steekproef getrokken uit de volwassen Vlaamse bevolking. Het 

doel van de enquête was ontbrekende informatie te verzamelen over leefstijl. Leefstijl omvat 

verschillende gedragingen die gerelateerd zijn aan gezondheid zoals voedingsgewoonten, 

alcoholgebruik, deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker... Ongezond gedrag ligt aan de 

basis van veel chronische ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten, die tevens 

de belangrijkste oorzaken zijn van vermijdbare dood en invaliditeit. Als overheid is het dus belangrijk 

om middelen in te zetten om ongezond gedrag van de bevolking bij te sturen én gezond gedrag te 

versterken. Echter vereist dit inzicht in determinanten die (on)gezond gedrag uitlokken of in stand 

houden. De Preventiebarometer is een enquête die hiertoe bijdraagt omdat de focus ligt op het in kaart 

brengen van bepaalde gedragsdeterminanten. Het Gedragswiel ontwikkeld door het Vlaams Instituut 

Gezond Leven brengt de meest voorkomende gedragsdeterminanten uit de wetenschappelijke literatuur 

overzichtelijk samen (1) en vormde de leidraad voor de ontwikkeling van de Preventiebarometer.  

 

De gedragsdeterminanten zijn ondergebracht in drie categorieën in het Gedragswiel (zie ook Figuur 1), 

met name: 

 Competenties: de kennis en vaardigheden die iemand nodig heeft om een bepaald (gezond) 

gedrag uit te voeren of een (ongezond) gedrag te veranderen.  

 Drijfveren: de reflectieve motieven en automatische processen die iemand zijn of haar 

(gezond/ongezond) gedrag uitlokt en er richting aangeeft. 

 Context: de fysieke, sociaal-culturele, economische en politieke omgevingsfactoren die iemand 

zijn of haar gezond gedrag mogelijk maken, ondersteunen en/of stimuleren of zijn of haar 

ongezond gedrag in stand houden. 

 

Het grote verschil van de Preventiebarometer ten opzichte van de nationale Gezondheidsenquête (2) 

die ook uitgevoerd wordt door Sciensano is dat naast gezondheidsgerelateerd gedrag dus ook 

determinanten die dit gedrag veroorzaken bevraagd worden. Een belangrijke toegevoegde waarde van 

de Preventiebarometer ligt bovendien in de horizontale benadering bij het verzamelen van gegevens: 

op eenzelfde moment worden verschillende types informatie verzameld. Zo is er gepeild naar 

verschillende gezondheidsgerelateerde gedragingen in combinatie met vragen over verscheidene 

gedragsdeterminanten en socio-demografische kenmerken. Dit laat toe een globaal inzicht te krijgen in 

de gezondheidsgerelateerde gedragingen en determinanten van de bevolking en de prioritaire behoefte 

aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie in kaart te brengen. Bovendien is focussen op 

meerdere soorten gedragingen nuttig. Elk gedrag heeft immers een grote impact op de gezondheid, 

maar in combinatie werken ze in synergie en vergroten ze het risico op het ontwikkelen van chronische 

ziekten.  
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Figuur 1 • Het Gedragswiel 

3. Vragenlijst 

De inhoud van de Preventiebarometer is tot stand gekomen na een intens overlegproces met 

verschillende belanghebbenden: 

 

 De Preventiebarometer is een beleidsondersteunend onderzoek en daarom zijn in eerste plaats 

de wensen van de opdrachtgever nagegaan via verschillende vergaderingen. 

 Daarnaast zijn er consultaties geweest met een klankbordgroep, bestaande uit relevante 

professionals uit de gezondheidsbevordering1.  

 Tot slot, is er een wetenschappelijk comité opgericht bestaande uit academici werkend in het 

domein van gezondheidsbevordering. Ook deze groep heeft advies gegeven over de inhoud 

van de bevraging.  

 

Naast deze overlegmomenten vond er ook een literatuuronderzoek plaats naar buitenlandse 

onderzoeken die een soortgelijke opzet hadden als de Preventiebarometer. Dit heeft eveneens 

bijgedragen tot de ontwikkeling van de vragenlijst. Een bijkomende uitdaging was de beperkte invultijd; 

we streefden naar een vragenlijst met een gemiddelde invultijd van maximaal 15 à 20 minuten. Een 

langere vragenlijst, namelijk één die meer tijd opslorpt, zou een negatieve impact hebben op de 

bereidheid van geselecteerde individuen om deel te nemen aan de enquête. Bovendien zou een te 

lange bevraging de kwaliteit van de verzamelde informatie kunnen bedreigen. De uiteindelijke selectie 

                                                      
 

 

 
1 De volgende partnerorganisaties van de Vlaamse overheid waren hierin vertegenwoordigd: Vlaams Instituut Gezond 
Leven, VAD, Sensoa, CvKO, VLESP, de Landsbonden, De Logos, Eetexpert en de Vlaamse Diabetesliga. 
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van gezondheidsgerelateerde gedragingen en gedragsdeterminanten die opgenomen werden in de 

Preventiebarometer kan teruggevonden worden in Tabel 1. Naast deze type vragen werd ook gepeild 

naar de attitude van de deelnemers ten aanzien van de rol van de overheid in het preventie- en 

gezondheidsbevorderingsdomein.  

 

De uiteindelijke vragenlijst die gebruikt werd voor de Preventiebarometer kan teruggevonden worden 

op onze website. Er bestond een online en papieren versie van de vragenlijst. De online vragenlijst werd 

ontwikkeld in LimeSurvey®. De mediaan invultijd bedroeg 21 minuten. De gegevensinvoer van de 

papieren vragenlijst gebeurde manueel door een administratief medewerker. Er gebeurde een dubbele 

gegevensinvoer voor een select aantal enquêtes ter controle.  

Tabel 1 • Overzicht inhoud van de Preventiebarometer 

 

 

 

Alcohol: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties, omgaan met sociale druk 

en kennis over negatieve gevolgen van alcohol gebruiken en aanbevelingen 

Cannabis: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties en kennis over 

negatieve gevolgen van cannabis gebruiken en de wetgeving 

Roken: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties, kennis over 

rookstopmiddelen en belemmeringen om te stoppen met roken 

Beweging: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties, belemmeringen om 

meer te bewegen en gepercipieerde fysieke context 

Sedentair gedrag: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties, sociale steun 

en kennis over aanbevelingen 

Eten: gedrag, intenties, eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties en belemmeringen om 

gezond te eten 

Mentaal welbevinden: gedrag, intenties en eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties 

Seksuele gezondheid: kennis, vaardigheden en attitude rond verschillende aspecten van seksuele 

gezondheid 

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: gedrag en kennis over bevolkingsonderzoeken 

Gezondheidsvaardigheden (of “Health Literacy”) 

Attitude ten aanzien van preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid 

Kennis van organisaties en diensten rond gezondheidsbevordering 

Socio-demografische en socio-economische gegevens  

Gezondheidstoestand 

a De gedragsdeterminanten bevraagd in de Preventiebarometer kunnen als volgt gecategoriseerd worden volgens het 

Gedragswiel: 

Competenties: kennis over negatieve gevolgen, aanbevelingen, wetgeving, diensten… en gezondheidsvaardigheden. 

Drijfveren: intenties en eigen-effectiviteit met betrekking tot intenties. 

Context: sociale druk, sociale steun en gepercipieerde fysieke context. 

De vragen rond belemmeringen verwijzen naar zowel competenties, drijfveren als context.  
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4. Steekproef 

De Preventiebarometer richtte zich tot alle inwoners van het Vlaams gewest van 18 jaar en ouder, 

ongeacht hun geslacht, burgerlijke status, nationaliteit of eender ander kenmerk. Hierop geldt één 

uitzondering: personen die leven in instellingen zoals woonzorgcentra werden om praktische redenen 

uitgesloten voor deelname. Om de doelpopulatie te bereiken werd het Rijksregister van België 

gebruikt als steekproefkader. Sommige personen zoals thuislozen of ongedocumenteerde migranten 

behoren in principe wel tot onze studiepopulatie maar konden niet bereikt worden omdat ze niet 

opgenomen zijn in het Rijksregister. De steekproef werd getrokken door Statbel, Het Belgische 

statistiekbureau. Dit gebeurde op basis van de rechtsgrond algemeen belang en volgens machtiging 

001/2020 van de dienst Toegang Rijksregister, Binnenlandse Zaken. 

 

De Preventiebarometer had een vooraf opgelegde steekproefgrootte, uitgedrukt in het aantal 

ingevulde enquêtes. In het ministerieel besluit dat aan de basis lag van het project werd het behalen 

van een steekproefgrootte van 3.000 vooropgesteld. Echter werd in realiteit de steekproefgrootte 

opgetrokken tot 4.000. Deze stijging was noodzakelijk omdat verschillende belanghebbenden het 

belangrijk vonden om minimale informatie op niveau van zorgregio te verkrijgen. 

Steekproefberekeningen toonden aan dat 3.000 ingevulde enquêtes niet voldoende was om analyses 

naar zorgregio uit te voeren. 

 

Hieronder geven we beknopte informatie over de steeproefmethode die gehanteerd werd om een 

probabilistische steekproef (of toevalssteekproef) van inwoners uit het Vlaams Gewest te bekomen. De 

methode bestond uit een combinatie van verschillende steekproeftechnieken: 

 

 Stratificatie naar zorgregio: Het eerste niveau van stratificatie was de zorgregio “regionale 

stad”. Vlaanderen kent 14 zorgregio’s “regionale stad” namelijk Aalst, Antwerpen, Brugge, 

Brusselse rand, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-

Niklaas en Turnhout. Er worden ook lagere niveaus van zorgregio zoals de “ziekenhuisregio’s” 

of de “eerstelijnszones” onderscheiden. Echter was het inwonersaantal van deze niveaus van 

zorgregio te laag om te gebruiken voor de steekproeftrekking. 

 

 Stratificatie naar geslacht: Het tweede niveau van stratificatie is geslacht zoals opgenomen 

in het Rijksregister (mannen versus vrouwen). 

 

 Selectie van individuen binnen de strata: Na de dubbele stratificatie werden 28 strata 

bekomen. Het aantal individuen geselecteerd binnen de strata was proportioneel aan het 

werkelijk aantal inwoners binnen de strata. De stratificatie werd uitgevoerd als 

controlemechanisme om ervoor te zorgen dat er binnen elke strata individuen zouden 

geselecteerd worden. Een stapsgewijze selectieprocedure rekening houdend met leeftijd en 

opleidingsniveau werd gebruikt om binnen de strata individuen te selecteren. Leeftijd was een 

kenmerk afkomstig van het Rijksregister. Opleidingsniveau werd bekomen doordat Statbel een 

koppeling had gemaakt met administratieve gegevens waarover zij beschikken. Deze aanpak 

verzekerde dat volwassen individuen uit alle leeftijdsgroepen en uit verschillende 

opleidingscategorieën met name laagopgeleid, middenopgeleid en hoogopgeleid2 werden 

geselecteerd. 

 

                                                      
 

 

 
2 Laagopgeleid: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau lager secundair onderwijs. 
  Middenopgeleid: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau hoger secundair onderwijs. 
  Hoogopgeleid: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau hoger onderwijs. 
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Geselecteerde individuen werden niet verplicht om deel te nemen aan de Preventiebarometer. Dit 

impliceert dat een deel van de geselecteerde personen weigerden (zie ook Hoofdstuk 6 “Deelname”). 

Bovendien kwam bij een minimaal deel van de geselecteerde individuen de uitnodiging om deel te 

nemen niet aan, bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie verhuisd was. Om er voor te zorgen dat het 

vooropgestelde aantal enquêtes van 4.000 toch behaald werd, werd er gewerkt met een systeem van 

vervanging van niet-deelnemers. De vervanging gebeurde niet door willekeurig geselecteerde 

individuen maar wel door individuen gelijkaardig in termen van zorgregio, geslacht, opleidingsniveau en 

leeftijdsgroep. Dit betekende concreet dat er voor elk initieel geselecteerd individu ook 5 reserve-

individuen met gelijkaardige kenmerken waren (= een cluster). Wanneer een initieel geselecteerd 

individu niet deelnam dan kon hij of zij maximaal 5 keer vervangen worden. Om het 

dataverzamelingsproces te versnellen werd gestart met 6.000 in plaats van 4.000 initieel geselecteerde 

individuen. Bovendien werden naar het einde van de dataverzameling toe 2 vervangindividuen in plaats 

van 1 vervangindividu geselecteerd voor sommige moeilijker te bereiken groepen. Uiteindelijk is de 

dataverzameling gestopt wanneer er 4.011 deelnemers bereikt werden en de verdeling van de 

gerealiseerde steekproef in termen van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau conform de verdeling in 

de Vlaamse bevolking was. 

 

5. Veldwerk 

Het veldwerk vond plaats tussen 14 februari en 7 oktober 2022. Tussen 21 juli en 22 augustus werd 

een pauze ingelast. Voor het drukken en verzenden van de uitnodigingen werkten we samen met een 

private drukkerij. De veldwerkprocedure werd goedgekeurd door het Ethisch comité van het Universitair 

Ziekenhuis Gent. 

 

De rekruteringsstrategie kan als volgt samengevat worden: alle voor het onderzoek geselecteerde 

individuen kregen een uitnodigingsbrief per post toegestuurd. Deze uitnodigingsbrief bevatte onder 

andere informatie over de inhoud van de vragenlijst, de onderzoeksdoelstellingen en de opdrachtgever. 

Daarnaast bevatte de brief ook een link en een QR-code naar de online vragenlijst, inclusief een 

toegangscode die deelname mogelijk maakte. Indien de geselecteerde persoon na 14 dagen nog steeds 

niet online deelgenomen had, werd een herinneringsbrief samen met een papieren vragenlijst 

opgestuurd. Deze brief omvatte ook een port betaalde omslag voor de terugzending van de papieren 

vragenlijst. Zowel de uitnodigings- als herinneringsbrief bevinden zich in de bijlage van dit rapport 

(respectievelijk Bijlage 1 en Bijlage 2). Wanneer een geselecteerd individu 7 weken na de verzending 

van de uitnodigingsbrief niet deelgenomen had, werd hij of zij vervangen door een reserve-individu. Er 

vonden in totaal 4 dataverzamelingsgolven plaats. 

 

De Preventiebarometer kende een sequentieel mixed-mode design. Dit betekent dat we initieel 

vroegen aan de geselecteerde individuen om een online vragenlijst in te vullen. Enkel wanneer iemand 

niet online deelnam, werd hij of zij opnieuw benaderd om de andere modus met name de papieren 

vragenlijst in te vullen. Deze aanpak werd gehanteerd omwille van twee redenen. Ten eerste door een 

persoon die aanvankelijk niet wou meewerken opnieuw te benaderen, verhoogde de kans dat de 

persoon in kwestie toch deelnam. Ten tweede om geselecteerde personen zonder internettoegang of 

met beperkte digitale vaardigheden de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het onderzoek. In 

het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de totale deelname en het aandeel 

deelnemers dat opteerde voor de papieren vragenlijst (Tabel 2). 

 

Een vernieuwend aspect van de Preventiebarometer was het gebruik van een adaptief design. Dit type 

design houdt in dat resultaten van verschillende fases van het onderzoek gebruikt worden om de 

dataverzamelingsprocedure bij te sturen met het oog op het verbeteren van de datakwaliteit (3). In het 

kader van de Preventiebarometer werd deze aanpak gebruikt om de deelname van de minst 

participerende groepen uit de eerste en tweede dataverzamelingsgolf te verhogen in de latere 

dataverzamelingsgolven. Het gaat specifiek over laagopgeleide mannen tussen 18 en 57 jaar oud en 
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middenopgeleide mannen tussen 18 en 37 jaar oud. Het doel was ervoor zorgen dat ook deze groepen 

voldoende gerepresenteerd werden in de gerealiseerde steekproef. Dit werd gedaan door een 

conditionele incentive van 10 euro aan te bieden aan deze groepen. Deze incentive had de vorm van 

een cadeaucheque en werd aangekondigd in de uitnodigings- en herinneringsbrieven verzonden naar 

deze groepen.  

6. Deelname 

 

Tabel 2 stelt de deelnamegraad aan de Preventiebarometer voor. Deze is berekend als volgt: het aantal 

uitgenodigde individuen dat de vragen met betrekking tot leeftijd en geslacht alsook vragen over de 

eerste drie modules (d.w.z. een reeks vragen over hetzelfde onderwerp) beantwoord hebben ten 

opzichte van het totaal aantal uitgenodigde individuen. Het aandeel deelnemers dat de vragenlijst op 

papier invulde ten opzichte van het totale deelnemersaantal werd ook berekend. Socio-demografische 

variabelen afkomstig uit het Rijkregister (geslacht, leeftijdsgroep en gezondheidsregio) of afkomstig uit 

administratieve gegevens van Statbel (opleidingsniveau) zijn gebruikt om groepsspecifieke percentages 

te berekenen. Voor de berekeningen van de deelnamegraden maken wij geen onderscheid tussen de 

deelname van initieel geselecteerde individuen en deze van reserve-individuen.  

 

De voornaamste bevindingen die kunnen afgeleid worden uit Tabel 2 zijn de volgende: 

 Van de 19.995 inwoners van Vlaanderen die een uitnodiging kregen voor de 

Preventiebarometer namen 4.011 personen deel. Dit brengt de algemene deelnamegraad op 

20.1%. 

 We merken enkele socio-demografische verschillen naar deelnamegraad: 

o Mannen hadden een lagere deelnamegraad dan vrouwen.  

o De deelnamegraad piekte in de leeftijdsgroepen tussen 55 en 74 jaar oud en was het 

laagste bij personen van 25 tot 44 jaar oud en bij 75-plussers. 

o Er was een duidelijke opleidingsgradiënt in de deelnamegraad. 

o De verschillen tussen gezondheidsregio’s waren eerder beperkt. 

 Meer dan 1 op de 3 deelnemers aan de Preventiebarometer vulde de vragenlijst op papier in. 

 Bij sommige bevolkingsgroepen was het aandeel papieren vragenlijsten hoger: 

o Vrouwen kozen vaker voor papier dan mannen. 

o Naarmate deelnemers ouder waren nam het aandeel papieren vragenlijsten toe. 

o Hoe hoger iemand opgeleid was, hoe minder vaak men voor de papieren versie koos. 

o Personen die in de gezondheidsregio’s Brugge, Oostende, Roeselare of Sint-Niklaas 

woonden kozen vaker voor de papieren vragenlijst. 

 

Van de 4.011 deelnemers vulden er 3.675 (91,6%) de standaardenquête in en 336 (8,4%) de enquête 

waarbij een incentive voor deelname aangeboden werd (meer informatie hierover in hoofdstuk 5 – 

adaptief design). Bij de standaardenquête deed 39,1% mee via de papieren vragenlijst terwijl dit bij de 

incentive-enquête slechts 14,3% was. 

 

Tabel 3 vergelijkt de verdeling van de gerealiseerde steekproef (= de deelnemers) naar geslacht, 

leeftijdsgroep, opleidingsniveau en gezondheidsregio ten opzichte van de initiële steekproef (= de 

initieel geselecteerde individuen) en de populatiegegevens van Vlaanderen op 3 september 2022. Uit 

deze tabel kan afgeleid worden dat de distributie van de deelnemersgroep naar geslacht, leeftijdsgroep, 

opleidingsniveau en gezondheidsregio conform de initiële steekproef en de Vlaamse bevolking is. Dit is 

het resultaat van het systeem van vervanging van niet-deelnemers door personen met gelijkaardige 

kenmerken.  
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Tabel 2 • Deelnamegraad en aandeel papieren versus web vragenlijsten in totaal en volgens 

geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en gezondheidsregio, Preventiebarometer, 

Vlaanderen, 2022

 
Uitgenodigd Deelname Aandeel papieren 

vragenlijsten 
 

Aantal Aantal % Aantal % 

Totaal 19995 4011 20,1 1485 37,0 

Geslacht  
  

 
 

Man 10464 1990 19,0 633 31,8 

Vrouw 9531 2021 21,2 852 42,2 

Leeftijdsgroep  
  

 
 

18-24 2212 443 20,0 75 16,9 

25-34 3565 549 15,4 108 19,7 

35-44 3368 570 16,9 133 23,3 

45-54 3279 695 21,2 222 31,9 

55-64 2826 776 27,5 330 42,5 

65-74 2207 597 27,0 337 56,5 

75+ 2538 381 15,0 280 73,5 

Opleidingsniveau  
  

 
 

Laag 8137 1264 15,5 665 52,6 

Midden 6807 1384 20,3 479 34,6 

Hoog 5051 1363 27,0 341 25,0 

Gezondheidsregio  
  

 
 

Aalst 1158 202 17,4 71 35,2 

Antwerpen 2859 561 19,6 183 32,6 

Brugge 983 199 20,2 86 43,2 

Brusselse rand 1937 360 18,6 117 32,5 

Genk 835 155 18,6 62 40,0 

Gent 2774 548 19,8 202 36,9 

Hasselt 1918 381 19,9 149 39,1 

Kortrijk 1006 196 19,5 75 38,3 

Leuven 1440 325 22,6 119 36,6 

Mechelen 1230 270 22,0 82 30,4 

Oostende 606 121 20,0 55 45,5 

Roeselare 1112 220 19,8 93 42,3 

Sint-Niklaas 766 159 20,8 71 44,7 

Turnhout 1371 314 22,9 120 38,2 
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Tabel 3 • Vergelijking van de distributie van de gerealiseerde steekproef met de initiële 

steekproef- en de populatiedistributie naar geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en 

gezondheidsregio, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerealiseerde 

steekproef 
Initiële 

steekproef 
Populatie 

 
% % % 

Geslacht  
 

 

Man 49,6 49,3 49,3 

Vrouw 50,4 50,7 50,7 

Leeftijdsgroep  
 

 

18-24 11,0 9,5 9,5 

25-34 13,4 15,3 15,2 

35-44 14,2 15,9 16,0 

45-54 17,3 16,5 16,3 

55-64 19,3 17,5 17,4 

65-74 14,9 13,5 13,6 

75+ 9,5 11,8 11,9 

Opleidingsniveau  
 

 

Laag 31,5 33,0 32,6 

Midden 34,5 34,4 33,4 

Hoog 34,0 32,6 33,9 

Gezondheidsregio  
 

 

Aalst 5,0 5,4 5,4 

Antwerpen 14,0 14,4 14,3 

Brugge 5,0 5,0 4,9 

Brusselse rand 9,0 9,7 9,7 

Genk 3,9 3,9 3,9 

Gent 13,7 13,8 13,8 

Hasselt 9,5 9,3 9,3 

Kortrijk 4,9 4,9 4,9 

Leuven 8,1 7,7 7,7 

Mechelen 6,7 6,4 6,4 

Oostende 3,0 3,1 3,0 

Roeselare 5,5 5,6 5,5 

Sint-Niklaas 4,0 3,7 3,7 

Turnhout 7,8 7,2 7,2 
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7. Presentatie van de resultaten 

De resultaten van de Preventiebarometer worden voorgesteld aan de hand van een hele reeks 

gezondheidsindicatoren in rapporten per thema. De voorgestelde resultaten zijn steeds gewogen naar 

geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en gezondheidsregio om zo goed mogelijk de volwassen 

bevolking van Vlaanderen te weerspiegelen. De impact van de gewichten is echter minimaal gezien de 

verdeling van de gerealiseerde steekproef nauw aansluit bij de verdeling van de initiële steekproef en 

de populatie naar geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en gezondheidsregio (zie Tabel 3 van het 

vorige hoofdstuk).  

 

Voor elke gerapporteerde gedragsindicator worden de resultaten gelijkaardig besproken in functie van 

een aantal achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en inkomen. De 

indicatoren met betrekking tot gedragsdeterminanten worden steeds besproken in functie van het 

gedrag dat eraan gelinkt is (bijv. kennis rond alcoholaanbevelingen wordt besproken in functie van 

alcoholconsumptie), geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en inkomen. 

 

8. Overzicht rapporten 

De volgende rapporten worden in het kader van de Preventiebarometer aangemaakt: 

December 2022 

 Alcohol 

 Cannabis 

 Tabak 

 

Februari 2023 

 Beweging 

 Sedentair gedrag 

 Eten 

 

Mei 2023 

 Mentaal welbevinden 

 Seksuele gezondheid 

 Bevolkingsonderzoeken naar kanker 

 

Juli 2023 

 Gezondheidsvaardigheden  

 Attitude ten aanzien van preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid 

 Kennis van organisaties en diensten rond gezondheidsbevordering 
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9. Slotwoord 

De eerste editie van de Preventiebarometer zal afgerond worden in 2023. Vanaf de start van dit project 

werd er aangeraden om dit onderzoek te herhalen op regelmatige basis. Een belangrijke toegevoegde 

waarde zal enkel bereikt kunnen worden door deze enquête op regelmatige basis opnieuw te 

organiseren. Dit zal immers toestaan om de evolutie op het vlak van (determinanten gelinkt aan) 

gezondheidsgerelateerd gedrag te bestuderen en zal wetenschappelijk bewijs leveren noodzakelijk voor 

de evaluatie van nieuwe acties in het gezondheidsbevorderings- en ziektepreventiebeleid. Een 

longitudinaal studiedesign verdient de voorkeur boven een herhaaldelijk uitgevoerd cross-sectioneel 

studiedesign voor het opvolgen van evoluties in gezondheidsindicatoren doorheen de tijd. Bij een 

longitudinaal design worden dezelfde personen op verschillende momenten in de tijd bevraagd, bij een 

herhaaldelijk uitgevoerd cross-sectioneel design worden verschillende personen op verschillende 

momenten in de tijd bevraagd. Een longitudinaal design kan daardoor ontwikkelingen in de tijd 

nauwkeuriger en op individueel niveau bestuderen. Via dit design is het ook mogelijk om causaliteit te 

bestuderen, bijvoorbeeld om de invloed van intenties, kennis, vaardigheden en attitudes op het feitelijke 

gedrag in de toekomst te analyseren. In het onderzoeksvoorstel van de eerste Preventiebarometer werd 

reeds gerefereerd naar de voordelen om dit onderzoek te herhalen in de tijd. Met die reden werd aan 

de deelnemers van de eerste Preventiebarometer gevraagd of ze opnieuw mogen gecontacteerd 

worden voor vervolgedities en of hun adresgegevens hiervoor mochten bewaard blijven. Deze aanpak 

heeft positieve resultaten opgeleverd: 70,8% van de deelnemers die de eerste Preventiebarometer 

volledig invulden mogen we opnieuw uitnodigen voor volgende Preventiebarometers.  
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Sciensano  •  Juliette Wytsmanstraat 14 •  Brussel  •  België  •  T + 32 2 642 51 11  •  T pers + 32 2 642 54 20  •  

info@sciensano.be  •  www.sciensano.be 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Christian Léonard, Algemeen directeur.  •  Juliette Wytsmanstraat 14  •  Brussel  •  België  •  D/2022.14.440/54 

  

  

 

 

MEER INFO 

_ 

 

Bezoek onze website 

www.sciensano.be of 
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