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SAMENVATTING 

_ 

In 2018 en 2019 werd in België voor het eerst een nationaal gezondheidsonderzoek georganiseerd. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd bij 1184 personen die eerder deelnamen aan de gezondheidsenquête 2018. Een 
nationaal gezondheidsonderzoek heeft een belangrijke meerwaarde omwille van de volgende redenen: 
 

 De resultaten zijn gebaseerd op objectieve metingen. 
 De metingen gebeuren op dezelfde gestandaardiseerde wijze bij alle personen. 
 Resultaten zijn representatief voor de totale bevolking, inclusief personen die geen of weinig contact 

hebben met gezondheidsvoorzieningen. 
 Gezondheidsproblemen die – aanvankelijk – geen of weinig symptomen vertonen (hoge bloeddruk, 

hoog serum cholesterol, hoge bloedsuikerspiegel) maar op langere termijn belangrijke consequenties 
hebben, kunnen in kaart gebracht worden. 

 Het gelijktijdig verzamelen van socio-demografische informatie zorgt ervoor dat bevolkingsgroepen 
kunnen worden geïdentificeerd bij wie deze problemen vaker voorkomen. 

 

Via de combinatie met zelfgerapporteerde informatie over ziekten en aandoeningen kan worden nagegaan in 
welke mate de bevolking zich bewust is van bepaalde gezondheidsproblemen. De basismetingen die werden 
uitgevoerd in dit onderzoek zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Het gaat om het meten van 
de bloeddruk, het wegen, het meten van de lengte en de buikomtrek en het bepalen van cholesterol en suiker 
in het bloed. De belangrijkste resultaten zijn de volgende: 

Hoge bloeddruk 

 Eén op de vijf volwassenen heeft een te hoge bloeddruk. Bij de 65-plussers is dit 40%. 

 Als zowel de personen die effectief een hoge bloeddruk hebben als zij die potentieel een hoge 
bloeddruk hebben omdat ze hiervoor medicatie nemen, in rekening worden genomen, dan blijkt dat één 
op de drie volwassenen (33%) te maken heeft met dit probleem. Bij de 65-plussers is dit 68%. 

 Heel wat personen met een hoge bloeddruk zijn zich daar niet van bewust. Slechts 45% van de 
personen met een te hoge bloeddruk (effectief of potentieel) rapporteert dat ze dit probleem hebben. 
Vrouwen met een hoge bloeddruk zijn zich daarvan meer bewust dan mannen. 

 De aanpak van hoge bloeddruk verdient de nodige aandacht. Slechts 58% van de personen die 
geneesmiddelen gebruiken voor hoge bloeddruk heeft een normale bloeddrukwaarde.  

Serum cholesterol 

Een cholesterolwaarde op zich is onvoldoende om het gezondheidsrisico in te schatten. Totaal cholesterol 
omvat zowel “goede” cholesterol (HDL-cholesterol), als “slechte” cholesterol (non-HDL-cholesterol). Er is 
een gezondheidsrisico als de totale cholesterol te hoog is t.o.v. de HDL-cholesterol. Deze verhouding wordt 
de cholesterol ratio genoemd. 

 Bijna de helft van de volwassenen bevolking (47%) heeft een cholesterolwaarde die hoger is dan de 
drempelwaarde die wordt gehanteerd voor een verhoogd cholesterolgehalte (190 mg/dl). Toch heeft 
slechts 10% een te hoge cholesterol ratio. 

 Een te hoge cholesterol ratio hangt sterk samen met leeftijd en geslacht. De belangrijkste risicogroep 
zijn mannen tussen 40 en 64 jaar: 23% van hen heeft een te hoge cholesterol ratio. Ook bij mannen 
tussen 18 en 39 jaar (13%) en bij vrouwen ouder dan 65 jaar (9%) is het percentage met een te hoge 
cholesterol ratio belangrijk. 
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 Slechts één op de drie personen met een te hoog cholesterolgehalte of een potentieel hoog 
cholesterolgehalte (door het feit dat ze geneesmiddelen gebruiken om hun cholesterol te verlagen), 
rapporteert dit probleem. Vrouwen doen dit vaker dan mannen, ouderen vaker dan jongeren.  

 Slechts één op de vier mannen in de leeftijdsgroep van 40-64 jaar met een te hoog cholesterol (effectief 
of potentieel) rapporteert dat ze dit probleem hebben. 

 Eén op de vijf volwassenen gebruikt cholesterolverlagers. Toch wordt slechts bij 68% van de gebruikers 
van cholesterolverlagers een optimaal cholesterolgehalte teruggevonden. Dit percentage is lager bij 
vrouwen dan bij mannen. 

Diabetes en risico op diabetes  

 Eén op de 10 volwassenen heeft diabetes. Bij de 65-plussers loopt dit op tot 27%.  

 Een op de drie diabetespatiënten is er zich niet van bewust aan deze ziekte te lijden. 

 5% van de bevolking heeft diabetes die ofwel niet is gekend, ofwel niet optimaal is geregeld. 

 Daarnaast heeft 5% van de volwassen bevolking een verhoogde bloedsuikerspiegel die wijst op een 
risico voor diabetes. 

 Lager opgeleiden hebben een grotere kans op diabetes dan hoger opgeleiden. Niet gekende of niet 
optimaal geregelde diabetes komt 3 keer vaker voor bij lager opgeleiden dan bij hoger opgeleiden. 

 Slechts 82% van de volwassenen die geneesmiddelen gebruiken voor hun diabetes, is goed geregeld, 
d.w.z. heeft een bloedsuikerspiegel die aanvaardbaar is.  

Overgewicht, obesitas en een te hoge buikomtrek 

 55% van de volwassen bevolking heeft overgewicht, 21% heeft obesitas en 39% heeft een te grote 
buikomtrek. De buikomtrek wordt beschouwd als een betere maat voor het inschatten van het 
gezondheidsrisico dan de body mass index (BMI). 

 Bij zelfrapportering wordt het gewicht onderschat en de lengte overschat. Indien uitgegaan wordt van 
gewicht en lengte op basis van zelfrapportering, is het percentage van de volwassen bevolking met 
overgewicht 6% lager en het percentage met obesitas 5% lager dan wanneer de resultaten gebaseerd 
zijn op gemeten waarden.  

 Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Obesitas komt evenveel voor bij mannen als 
bij vrouwen. Vrouwen hebben echter vaker dan mannen een te hoge buikomtrek. Dit komt vooral omdat 
de drempelwaarde voor de buikomtrek voor vrouwen strenger is dan voor mannen. 

 Het percentage volwassenen met overgewicht, obesitas en een te hoge buikomtrek neemt toe met de 
leeftijd, neemt af met het opleidingsniveau en is hoger in het Waals Gewest dan in de twee andere 
gewesten. 

Conclusies 

De resultaten van het nationaal gezondheidsonderzoek zijn een belangrijke aanvulling van eerdere resultaten 
van de gezondheidsenquête 2018 en laten toe om de grootteorde van de diabetes- en obesitasepidemie in 
België juister in te schatten. Ze tonen ook aan dat heel wat mensen een hoge bloeddruk en een te hoog 
cholesterolgehalte te hebben zonder dit te weten. Ze versterken de boodschap dat aandacht voor risicofactoren 
voor hart- en vaatlijden en diabetes hoog op de agenda moet blijven van een preventief gezondheidsbeleid. 
Daarbij moet enerzijds ingezet worden op het promoten van een gezonde levensstijl (gezonde voeding, 
voldoende beweging, niet roken, matig alcoholgebruik), maar anderzijds ook op het vroegtijdig onderkennen en 
aanpakken van risicofactoren die aanvankelijk vaak asymptomatisch verlopen of enkel aspecifieke symptomen 
geven, maar op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Vanaf de leeftijd van 40 
jaar komen deze risicofactoren vaker voor en is een preventief gezondheidsonderzoek bij de huisarts aan te 
bevelen. 
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AFKORTINGEN 
_ 
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INLEIDING 
_ 

 
Nationale gezondheidsenquêtes (HISs, Health Interview Surveys) worden in België door Sciensano uitgevoerd 
sinds 1997 (1). Pas in 2018 heeft Sciensano voor het eerst ook een nationaal gezondheidsonderzoek (HES, 
Health Examination Survey) kunnen uitvoeren. Hoewel een HES kan worden georganiseerd als een onderzoek 
op zich, werd het eerste Belgisch gezondheidsonderzoek, de BELHES (Belgian Health Examination Survey), 
uitgevoerd als een opvolgonderzoek van de gezondheidsenquête 2018. In een HES ligt de nadruk op het 
verzamelen van objectieve gezondheidsgegevens die belangrijk zijn voor het gezondheidsbeleid. 
 
De BELHES kon worden gerealiseerd via een financiering van het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het project werd uitgevoerd volgens de aanbevelingen van het Europees 
Gezondheidsonderzoek (EHES, European Health Examination Survey) (2). De EHES streeft naar een 
standaardisatie van nationale gezondheidsonderzoeken op EU-niveau om betrouwbare vergelijkingen te 
kunnen maken tussen de resultaten bekomen in de verschillende lidstaten. 
 

1. Historiek van een gezondheidsonderzoek in België 

De eerste nationale gezondheidsonderzoeken vonden plaats in Europa in de late jaren vijftig en het begin van 
de jaren zestig. De focus lag vooral op cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, bloedlipiden, 
roken en overgewicht. Vanaf de jaren zeventig tot de jaren negentig was er een geleidelijke toename van het 
aantal landen met een nationale HES en sinds 2000 is dit aantal sterk toegenomen. Tussen 2004 en 2017 
werden nationale gezondheidsonderzoeken georganiseerd in 14 EU-landen (2). Tot 2018 was België één van 
de weinige EU-landen waar nog nooit een nationale HES was georganiseerd. 
 
Maar in België is er wel degelijk ervaring met gezondheidsonderzoeken op populatieniveau. Reeds in de jaren 
tachtig waren onderzoeksgroepen van de UGent en de ULB betrokken bij het MONICA-project, een 
internationale studie, gecoördineerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), met als objectief om over 
een periode van tien jaar, en in verschillende populaties, trends en determinanten van hart – en vaatziekten te 
meten (3). Een ander initiatief van de jaren tachtig was de Belgian Interuniversity Research on Nutrition and 
Health (BIRNH), waarbij gefocust werd op de distributie en onderlinge relatie van belangrijke cardiovasculaire 
risicofactoren, voedingsfactoren, sterftecijfers en heel wat labogegevens (4). Meer recent nam de Ecole de 
Santé Publique van de ULiège binnen het INTERREG IV A programma 2007-2013 deel aan de NESCAV studie, 
waarbij in vier Europese regio’s, waaronder Wallonië, objectieve gezondheidsgegevens werden verzameld op 
populatieniveau (5). 
 
Deze initiatieven genereerden interessante gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, maar aangezien de 
datacollectie beperkt was tot bepaalde regio’s lieten ze niet toe om schattingen te maken over objectieve 
gezondheidsparameters op het niveau van heel België. 
 
Reeds geruime tijd wordt daarom gedacht aan de mogelijkheid om ook op het niveau van België een nationale 
HES te organiseren. In 2011 organiseerde Sciensano een studiedag met sprekers uit binnen- en buitenland 
waarbij in aanwezigheid van beleidsverantwoordelijken, wetenschappers en andere geïnteresseerden werd 
gereflecteerd over het nut en de haalbaarheid van een HES in België. Vooral ook met het oog op de Europese 
ontwikkelingen bleek uit deze studiedag dat er een grote consensus bestond om ook in België naar een HES 
toe te werken.  
 
In de aanloop van de voorbereidingen van de HIS2018 werd de mogelijkheid van een HES-luik in de HIS 
besproken met de vertegenwoordigers van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, die de 
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opdrachtgever is van de HIS, en het RIZIV. Dit leidde begin 2017 tot een overeenkomst tussen Sciensano en 
het RIZIV om bij een deel van de steekproef van de HIS2018 een gezondheidsonderzoek uit te voeren. Daarbij 
moest rekening gehouden worden met budgettaire beperkingen, die er voor zorgden dat de steekproef heel wat 
kleiner uitviel dan wat oorspronkelijk de bedoeling was. De EHES stelt voor een nationaal 
gezondheidsonderzoek een minimum steekproefgrootte voor van 4000 individuen (6). Hoewel het beschikbare 
BELHES budget er toe noopte om te werken met een veel kleinere steekproef (ongeveer 1100 individuen), is 
dit aantal toch voldoende om voor België schatters te maken met een redelijke precisie. 
 

2. Doelstellingen van de BELHES 

De belangrijkste doelstelling van de BELHES is om objectieve informatie te verzamelen over 
gezondheidsrisico’s en de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking en dit in samenhang met de 
gegevens beschikbaar in de HIS2018. Een belangrijke meerwaarde van dergelijk gezondheidsonderzoek is dat 
informatie wordt bekomen over de aanwezigheid van ziekten en risicofactoren die asymptomatisch zijn en dus 
niet zijn gekend door de deelnemers van de enquête. Een hoge bloeddruk, bijvoorbeeld, zal meestal niet 
gepaard gaan met symptomen, maar kan op termijn leiden tot belangrijke en onomkeerbare 
gezondheidsproblemen. 

Meer specifiek is het de bedoeling om via de BELHES informatie te verzamelen op populatieniveau over 
biomedische risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes, meer bepaald hoge bloeddruk, hoog 
cholesterolgehalte en hoog suikergehalte in het bloed, overgewicht en obesitas. 

Daarnaast zijn er enkele bijkomende doelstellingen die in dit rapport niet verder zullen worden besproken, maar 
waarvoor resultaten in een latere fase zullen worden gepubliceerd: 

 In de BELHES werd het cotinine- en hydroxycotininegehalte in de urine van de deelnemers gemeten. 
Dit zijn biomerkers van tabaksgebruik en passief roken. Dit laat toe om indicatoren rond roken en 
passief roken in de HIS te valideren. 

 Zwakke spierkracht is een van de dimensies van kwetsbaarheidd of broosheid bij ouderen. In de 
BELHES werd de handgreepsterkte gemeten bij personen van 50 jaar en ouder. De resultaten van 
deze indicator zullen gebruikt worden in studies over kwetsbaarheid bij ouderen. 

 Aan de hand van een zout- en jodiumbepaling in de urine van de BELHES-deelnemers kan informatie 
worden bekomen over de zoutinname en het eventueel jodiumtekort op populatieniveau. 

 Bepaalde biomarkers in de BELHES-stalen zullen gebruikt worden om de relatie te bestuderen tussen 
luchtvervuiling en gezondheidsuitkomsten.  

 Een laatste doelstelling van de BELHES is het opzetten van een biobank met urine- en bloedstalen 
verzameld op populatieniveau voor het uitvoeren van verder onderzoek in het domein van de 
volksgezondheid. 
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3. Behandelde thema’s en structuur van dit rapport 

In dit rapport komen de thema’s aan bod die te maken hebben met de EHES basismetingen en essentieel in 
elke HES aanwezig moeten zijn, meer bepaald: 

 Bloeddruk 

 Serum cholesterol 

 Bloedsuikerspiegel en diabetes 

 Antropometrie, overgewicht en obesitas 

 

Na een methodologisch hoofdstuk volgen de vier thematische hoofdstukken. Deze zijn telkens gestructureerd 
volgens eenzelfde stramien. In een inleidende paragraaf wordt het belang van het thema in het kader van de 
volksgezondheid toegelicht. Daarna wordt een overzicht en de definitie gegeven van alle indicatoren waarvoor 
resultaten werden berekend. De belangrijkste indicatoren worden vervolgens besproken, waarbij naast de 
globale resultaten voor België, ook eventuele verschillen volgens geslacht, leeftijd, gewest en opleiding worden 
vermeld. Voor alle indicatoren worden aan het eind van het rapport basistabellen voorgesteld waarbij ruwe 
cijfers en voor leeftijd en/of geslacht gestandaardiseerde cijfers worden voorgesteld in functie van geslacht, 
leeftijd, gewest en opleiding. Tot slot worden de belangrijkste conclusies besproken die op basis van de 
resultaten kunnen worden gemaakt. 
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METHODOLOGIE 
_ 

1. Doelpopulatie en steekproeftrekking 

De doelpopulatie van de BELHES bestaat uit alle personen van 18 jaar en ouder die in België verblijven. Deze 
doelpopulatie is dezelfde als deze van de HIS, behalve voor wat betreft het leeftijdscriterium. Minderjarigen 
behoren niet tot de BELHES doelpopulatie om twee redenen. In de eerste plaats zijn zij een minder interessante 
doelgroep voor een aantal van de basismetingen die worden uitgevoerd (bloeddruk, cholesterolgehalte in het 
bloed, suikerspiegel). Daarnaast is de procedure om een toestemmingsformulier in te vullen bij minderjarigen 
omslachtiger en is een bloedafname bij kinderen minder evident. 
 
BELHES deelnemers werden gerecruteerd onder de HIS2018 deelnemers. Om zicht te krijgen op de manier 
waarop de uiteindelijke steekproef tot stand kwam, is het dus nodig om te weten hoe de HIS-deelnemers werden 
geselecteerd. Dit wordt uitvoerig beschreven in het methodologisch hoofdstuk van het HIS-rapport (1). Kort 
samengevat is de methode als volgt. De HIS is een huishoudenquête. De deelnemende huishoudens worden 
toevallig geselecteerd uit het Rijksregister in 149 Belgische gemeenten, die op hun beurt toevallig geselecteerd 
werden via een systematische procedure. Per huishouden worden maximum 4 personen bevraagd. Personen 
die verblijven in een instelling (gevangenis, klooster, psychiatrische instelling,..) maken geen deel uit van het 
steekproefkader, ouderen in een woonzorgcentrum wel. Er wordt uitgegaan van een basissteekproef van 
10.000 personen, maar een oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsroepen is mogelijk. In 2018 was 
dit het geval voor de Duitstalige Gemeenschap. In totaal namen tussen 9 januari 2018 en 8 februari 2019, 
11 611 personen aan de HIS2018 deel. 
 
Behalve de personen jonger dan 18 jaar waren er nog twee groepen uitgesloten voor deelname aan de 
HES: 1) de personen die in de HIS via een proxy bevraagd werden en 2) de personen die verblijven in de 
gemeenten die deel uitmaken van de Duitstalige Gemeenschap. Personen die via proxy bevraagd werden, 
kwamen niet in aanmerking omdat voor deze personen geen informatie beschikbaar is van de schriftelijk 
vragenlijst van de HIS, waarin onder meer vragen met betrekking tot rookgedrag, alcoholgebruik en 
lichaamsbeweging staan. Personen van de Duitstalige Gemeenschap maken ongeveer 0,6% uit van de 
Belgische bevolking. Er werd ingeschat dat de meerwaarde om hen op te nemen in het steekproefkader niet 
opwoog tegen de belangrijke extra logistieke belasting die het veldwerk van de BELHES in een bijkomende 
taalgroep met zich mee zou brengen. 
 
Om budgettaire redenen moest het aantal onderzoeken beperkt worden tot ongeveer 1100 HIS-deelnemers. 
Als doelstelling werd vooropgesteld om 450 personen te selecteren in het Vlaams Gewest, 350 in het Waals 
Gewest en 300 in het Brussels Gewest. Een pilootfase werd opgestart in februari 2018 met als doelstelling de 
procedures uit te testen bij een 30-tal individuen. De eigenlijke survey startte in april 2018. Dit gebeurde via een 
quota steekproeftrekking. Alle HIS-deelnemers die in aanmerking kwamen voor het HES-onderzoek werden 
uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf was bepaald om op het moment dat een vooropgestelde regionale 
doelstelling werd bereikt, geen nieuwe personen meer uit te nodigen. 
  



17 
 

2. Gerealiseerde steekproef en participatiegraad 

Tijdens de pilootfase, die doorging in een beperkt aantal gemeenten in de periode februari-maart 2018 werden 
21 HIS-deelnemers uitgenodigd om aan de BELHES deel te nemen. Aangezien de procedures na de pilootfase 
niet moesten worden aangepast, werden deze personen in de uiteindelijk gerealiseerde steekproef opgenomen. 
 
De rekrutering van HES deelnemers werd gestopt op 26 januari 2019. Op dit moment was het vooropgestelde 
aantal in het Brussels Gewest (275 i.p.v. 300) niet bereikt, maar dit was al gecompenseerd door hogere dan de 
voorziene aantallen in het Vlaams en Waals Gewest. 
 
Van de 11611 HIS-deelnemers werden er 5309 uitgenodigd voor deelname aan de BELHES. Voor de overige 
6302 geldt dat ze niet in aanmerking kwamen voor BELHES-deelname (jonger dan 18 jaar, proxy-bevraging of 
woonachtig in gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap), of aan de HIS deelnamen vooraleer de BELHES 
van start ging of nadat het BELHES-quotum was bereikt. Van diegenen die werden uitgenodigd voor BELHES-
deelname heeft 22,3% effectief deelgenomen, 70,3% heeft geweigerd en 7,4% kon niet worden gecontacteerd 
binnen een redelijke termijn (Tabel 1).  
 
Tabel 1 | Finale deelnamestatus van de personen die werden uitgenodigd voor deelname, Belgisch 

Gezondheidsonderzoek 2018 

 België 
Vlaams  
Gewest 

Brussels  
Gewest 

Waals 
 Gewest 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Uitgenodigd voor deelname 5309 100,0 1979 100,0 1540 100,0 1790 100,0 

Deelname 1184 22,3 546 27,6 275 17,9 363 20,3 

Weigering 3734 70,3 1332 67,3 1062 69,0 1340 74,9 

Niet contacteerbaar*  391 7,4 101 5,1 203 13,2 87 4,9 

* Betreft personen die tijdens het HIS interview aangaven akkoord te gaan met BELHES-deelname, maar achteraf niet 
konden worden gecontacteerd. 

 
Voor het berekenen van de BELHES participatiegraad werden de personen die niet contacteerbaar waren niet 
meegeteld. De participatiegraad wordt hier dus gedefinieerd als het aantal BELHES-deelnemers gedeeld door 
het aantal HIS deelnemers uitgenodigd voor BELHES-deelname dat ofwel deelnam, ofwel weigerde. Op het 
niveau van heel België was de participatiegraad 24,1%. De participatiegraad was hoger in het Vlaams Gewest 
(29,1%) dan in het Brussels Gewest (20,6%) en het Waals Gewest (21,3%). 
 
Figuur 1 geeft de participatiegraad aan volgens gewest en geslacht, Figuur 2 volgens gewest en leeftijd. 
Mannen en vrouwen namen in dezelfde mate deel, maar er zijn belangrijke verschillen in functie van de leeftijd. 
De hoogste participatiegraad (32,6%) wordt teruggevonden bij 45-64-jarigen in het Vlaams Gewest, de laagste 
participatiegraad bij 18-24-jarigen in het Waals Gewest. 
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Figuur 1 | Participatiegraad volgens gewest en geslacht, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 
 
Figuur 2 | Participatiegraad volgens gewest en leeftijdsgroep, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 
 
Er zijn ook belangrijke verschillen in functie van het opleidingsniveau. Bij personen zonder diploma of enkel een 
diploma lager onderwijs is de participatiegraad 16,5%, bij personen met hoogstens een opleiding lager 
secundair 17,7%, bij personen met hoogstens een opleiding hoger secundair 24,5% en bij de hoogst opgeleiden 
26,3%. Het verschil in participatiegraad tussen de 2 laagste en de 2 hoogste opleidingscategorieën is significant 
na correctie voor leeftijd en geslacht. 
 
Figuur 3 geeft aan in welke mate de participatiegraad samenhangt met zelfgerapporteerde 
gezondheidskenmerken in de HIS. In regel ligt de participatiegraad hoger bij personen die geen 
gezondheidsprobleem rapporteren dan zij die dit wel doen. Voor slechts twee van de onderzochte indicatoren 
is het verschil na correctie voor leeftijd en geslacht echter significant. Een significant lagere participatiegraad 
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wordt gevonden bij personen die hun gezondheid als matig tot zeer slecht ervaren in vergelijking met zij die hun 
gezondheid als goed tot zeer goed ervaren. De participatiegraad is ook significant lager bij personen die 
aangeven een hoge bloeddruk te hebben dan bij personen die dit niet rapporteren.  
 
Figuur 3 | Participatiegraad volgens zelfgerapporteerde gezondheidsindicatoren in de HIS, Belgisch 

Gezondheidsonderzoek 2018 
 

 
 
Het vooropgestelde aantal onderzoeken (1100) werd ruimschoots bereikt (Tabel 2). In het Brussels Gewest lag 
dit aantal iets lager dan voorzien, maar dit werd gecompenseerd door een hoger aantal in het Vlaams en Waals 
Gewest. 
 
Tabel 2 | Gerealiseerde steekproef, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 
België 

Vlaams  
Gewest 

Brussels  
Gewest 

Waals  
Gewest 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Gepland 1100 100,0 450 100,0 300 100,0 350 100,0 

Uitgevoerd 1184 107,3 546 121,3 275 91,7 363 103,7 

 
 
Figuur 4 geeft aan hoe de BELHES-deelnemers verspreid zijn over de Belgische gemeenten. Uiteraard waren 
er geen BELHES-deelnemers in de gemeenten die niet voor de HIS geselecteerd waren. In slechts 3 Belgische 
gemeenten waar de HIS plaatsvond waren er geen BELHES-deelnemers. 
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Figuur 4 | Verdeling van de steekproef per gemeente (aantal deelnemers per gemeente), Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 
 
 
In Figuren 5 tot 7 wordt de distributie van de BELHES-steekproef in functie van geslacht, leeftijd en provincie 
vergeleken met dezelfde distributie in de algemene Belgische populatie. Vooral de 18-24-jarigen en de 75-
plussers zijn in de BELHES-steekproef ondervertegenwoordigd, en in mindere mate is dit ook het geval voor 
de 25-34-jarigen. Het relatief hoog percentage deelnemers in Brussel heeft uiteraard te maken met de regionale 
stratificatie in de HIS, die een oververtegenwoordiging van inwoners van het Brussels Gewest voorziet. Uit de 
resultaten blijkt verder dat de provincies Antwerpen, Limburg en Luik relatief ondervertegenwoordigd zijn in de 
BELHES-steekproef, terwijl de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg eerder oververtegenwoordigd zijn. 
Verschillen in de distributie volgens leeftijd, geslacht en provincie werden gecorrigeerd via 
poststratificatiegewichten (zie verder: 8. Analyses). 
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Figuur 5 | Verdeling van de BELHES-steekproef en de Belgische populatie volgens geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 
 
 
 

Figuur 6 Verdeling van de BELHES-steekproef versus de Belgische populatie volgens leeftijdsgroep 
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Figuur 7 | Verdeling van de BELHES-steekproef en de Belgische populatie volgens provincie, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 
 

3. Veldwerk en gegevensverzameling 

3.1. SELECTIE VAN VERPLEEGKUNDIGEN VOOR HET VELDWERK 

Via verenigingen van Belgische verpleegkundigen werd een oproep gedaan naar zelfstandige 
verpleegkundigen voor het uitvoeren van het veldwerk. België werd opgedeeld in 27 geografische zones. Per 
zone werd één verpleegkundige geselecteerd. Alle verpleegkundigen dienden drie opleidingssessies bij te 
wonen. Bij uitval werd gezocht naar een nieuwe verpleegkundige. In totaal werden de onderzoeken uitgevoerd 
door 28 verpleegkundigen (zie bijlage 1).  

3.2. SAMENWERKING MET HET KLINISCH LABORATORIUM  

Om redenen van standaardisatie dienden de laboanalyses uitgevoerd te worden door één centraal laboratorium 
dat de procedures diende uit te voeren volgens EHES kwaliteitscriteria. Een openbare aanbesteding werd 
verstuurd naar alle Belgische klinische laboratoria. De taakomschrijving omvatte het verzorgen van het deel 
van de opleiding van de verpleegkundigen met betrekking tot de bloedafname, de staalafhaling, het uitvoeren 
van de analyses, het rapporteren van de resultaten en metadata, de aliquotering en tijdelijke stockering van 
stalen. Via een officiële procedure werd de opdracht uitbesteed aan CERBA Healthcare Belgium, Labo CRI in 
Gent. 
  

3.3. SELECTIE VAN DE DEELNEMERS VIA STATISTICS BELGIUM (STATBEL)  

De BELHES werd georganiseerd als een opvolging van de deelname aan de HIS 2018. De initiële fase van het 
veldwerk verliep in nauwe samenwerking met Statbel. In de folder die meegestuurd werd met de introductiebrief 
aan de personen die werden uitgenodigd om deel te nemen aan de HIS werd reeds vermeld dat sommige HIS-
deelnemers ook zouden worden uitgenodigd voor een bijkomend gezondheidsonderzoek. De Statbel-
enquêteurs werden hierover gebriefd tijdens hun opleiding. HIS-deelnemers die in aanmerking kwamen voor 
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BELHES-deelname kregen op het eind van het HIS-interview de vraag of zij akkoord waren om door een 
verpleegkundige gecontacteerd te worden voor BELHES-deelname. Indien dit het geval was, kregen zij een 
folder met uitgebreide informatie over het verloop van het onderzoek en werden hun contactgegevens (naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres, moment waarop ze best konden worden gecontacteerd) ingegeven. Deze 
gegevens werden vervolgens aan Statbel overgemaakt. Wekelijks werden de contactgegevens van de 
personen die aan de BELHES wensten deel te nemen door Statbel aan de verpleegkundige die het onderzoek 
moest uitvoeren en de surveydokter, die verantwoordelijk was voor een feedback van de resultaten aan de 
deelnemers, overgemaakt. De transfer van de identificatiegegevens gebeurde via beveiligde Statbel 
procedures. 

3.4. TAAK VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 

Binnen de drie weken na de HIS-deelname nam de verpleegkundige contact op met de deelnemers om een 
afspraak vast de leggen. Afspraken dienden steeds in de ochtend te worden gemaakt omdat een nuchtere 
bloedafname was voorzien. De opvolging van het veldwerk verliep via een beveiligd webformulier dat enkel 
toegankelijk was voor de verpleegkundige en voor de BELHES-datamanager. Via dit formulier gaf de 
verpleegkundige voor elke persoon die hem of haar was toegewezen informatie door die de 
BELHES-datamanager toeliet om het veldwerk te monitoren, zoals b.v. de datum van de laatste contactpoging, 
de datum van het geplande huisbezoek, het statuut van deelnemer (nog geen contact gehad, in behandeling, 
weigering na initiële toestemming, onderzoek gepland, onderzoek uitgevoerd,…).. De formulieren werden 
dagelijks ingelezen door de BELHES-datamanager en lieten onder meer toe om het labo de dag vooraf te 
verwittigen waar BELHES-stalen moesten worden opgehaald.  
 
Huisbezoeken konden worden gepland op weekdagen en op zaterdag en bestonden uit vier onderdelen: 
 

1) Eerst werd het toestemmingsformulier doorlopen en ondertekend. Het toestemmingsformulier bestond 
uit twee delen. Het eerste deel was een informatieformulier dat samen met de verpleegkundige werd 
overlopen. Hierin werden de doelstellingen en het verloop van het onderzoek toegelicht, werden risico’s 
en voordelen vermeld en aspecten met betrekking tot de vertrouwelijkheid besproken. Het tweede deel 
was het eigenlijke toestemmingsformulier. Deelnemers konden apart beslissen of bloed en/of urine 
mocht worden gestockeerd voor verder onderzoek in het domein van de volksgezondheid en of zij 
opnieuw mochten worden gecontacteerd voor een eventueel opvolgonderzoek. Indien de deelnemer 
wenste dat de resultaten werden opgestuurd naar zijn/haar huisarts of een andere arts werden de 
gegevens van deze arts genoteerd. 
 

2) Na het ondertekenen van het toestemmingsformulier werd een vragenlijst doorlopen waarin onder meer 
aan bod kwam welke geneesmiddelen in de afgelopen 24 uur werden genomen, of vrouwen al dan niet 
zwanger waren, of er contraindicaties waren voor bloedafname (b.v. het gebruik van bloedverdunners), 
enz. Aan personen van 50 jaar en ouder werden ook enkele vragen rond kwetsbaarheid van ouderen 
gesteld.  
 

3) Vervolgens werden de verschillende onderzoeken uitgevoerd volgens de instructies van de EHES-
handleiding (6). 
 
a. Meten van de bloeddruk met een elektronische bloeddrukmeter 

 
De deelnemer moest rechtop zitten en de kleren vrijmaken die zijn rechterarm bedekten. De voeten 
moesten plat op de grond staan, de rug tegen de leuning van de stoel, de duim naar boven gericht en 
de arm, indien mogelijk rustend op een tafel. Na 5 minuten rust, zonder praten of bewegen werd de 
bloeddruk driemaal genomen, met een interval van 1 minuut tussen de drie metingen. 
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b. Meten van de lengte 
 

Het meten gebeurde zonder schoenen aan, en ook elk accessoire in de haren dat de meting kon 
beïnvloeden, moest worden verwijderd. De persoon stelde zich op het grondvlak van de lengtemeter in 
het midden, met de voeten plat, de hielen tegen elkaar, en het voorste deel van de voeten uit elkaar in 
een hoek van 60°. De schouders, de billen en de hielen moesten in hetzelfde verticale vlak liggen. Het 
hoofd moest zich in het horizontale Frankfort vlak bevinden en de persoon moest recht voor zich 
uitkijken. De meting gebeurde na een inademing. 

 
c. Wegen met behulp van een elektronische weegschaal 

 
De weegschaal moest op een hard oppervlak staan. De persoon werd gewogen zonder schoenen en 
zware kledij. Het gewicht werd genoteerd terwijl de persoon recht voor zich uitkeek, met de voeten licht 
uit elkaar en de armen naast het lichaam. Indien de persoon toch werd gewogen met zware kledij, werd 
dit door de verpleegkundige genoteerd. 

 
d. Meten van de buikomtrek met een lintmeter 

 
De bovenkleding werd opgeheven. De broeksriem werd losgemaakt of afgedaan. De persoon moest 
mooi rechtop staan met de voeten 20 cm uit elkaar en de armen naast het lichaam. De lintmeter werd 
horizontaal rond de buik geplaatst, halverwege de onderste rib en de heupkam op de medio-axillaire 
lijn. Eens de lintmeter goed was geplaatst, werd de buikomvang gemeten na een uitademing. 

 
e. Meten van de grijpkracht bij personen van 50 jaar en ouder. 

 
De persoon moest neerzitten met de rug mooi recht, de voeten plat op de grond en de elleboog 90° 
gebogen. Voor dit onderzoek werd de dominante hand gebruikt. De persoon moest gedurende 3 tot 5 
seconden zo hard mogelijk in het toestel nijpen zodat de hand er van beefde. De meting werd 3 maal 
uitgevoerd met een interval van 30 tot 60 seconden. 
 

4) Het laatste onderdeel betrof de bloedafname en de urinecollectie. 
 

De bloedafname gebeurde nuchter en werd niet uitgevoerd indien er contra-indicaties waren. Bij voorkeur werd 
de linkerarm gebruikt. Afhankelijk van het feit of al dan niet toestemming was gegeven om bloed te stockeren 
voor verder onderzoek werden 4 of 6 tubes bloed afgenomen. De hoeveelheid te verzamelen urine was 
minimum 50 ml. 
 
Alle gegevens en metingen werden ingegeven op PC via een invoerprogramma (CAPI, Computer Assisted 
Personal Interview) dat ontwikkeld werd in Blaise© en enkel de vragen en velden genereerde die van toepassing 
waren voor de respondent. Dit reduceerde de kans op fouten en zorgde er voor dat de gegevensverzameling 
zo efficiënt mogelijk kon gebeuren. Na het huisbezoek stuurde de verpleegkundige de gegevens via een 
beveiligde verbinding naar Sciensano door. 

3.5. TRANSPORT EN ANALYSE VAN DE BIOLOGISCHE STALEN 

In elke geografische zone werden partners geïdentificeerd waar de BELHES-stalen konden worden afgegeven 
in afwachting van de ophaling door het labo. Het kon gaan om de woonplaats van een verpleegkundige, een 
apotheek, een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk, een labo,… Na het huisbezoek werden de stalen door de 
verpleegkundige in het afhaalpunt afgegeven en daar in een koeldoos bewaard tot de koerier van het labo de 
stalen kwam ophalen. De afhaalpunten waren verspreid over heel België (zie Figuur 8). Het verste afhaalpunt 
(Aarlen) bevond zich op 253 km van het laboratorium. In 98,2% van de gevallen werden de stalen nog dezelfde 
dag opgehaald en geanalyseerd. De gemiddelde tijd tussen de bloedafname en de analyse in het labo was 
7u43 (mediaan 7u37). 
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Figuur 8 | Overzicht van de gemeenten met BELHES-afhaalpunten, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 
 

 
 

 
 

4. Bescherming van de privacy van de deelnemers 

Alle deelnemers kregen een projectcode toegekend en de gegevens werden gecodeerd verwerkt. Via Statbel 
werden de contactgegevens van de deelnemers aan de verpleegkundigen doorgegeven, maar de opvolging 
van het veldwerk door de BELHES-datamanager en het ingeven en versturen van de gegevens door de 
verpleegkundigen verliepen via de projectcode. Ook de behandeling van de stalen door het labo gebeurde via 
deze projectcode. 
 
Enkel de surveydokter had toegang tot de link tussen de projectcode en de persoonsgegevens van de 
deelnemers. Dit was nodig voor de individuele feedback (zie volgend punt).  
 
Alle procedures werden goedgekeurd door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer en de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Gent. 
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5. Individuele feedback aan de deelnemers 

Tijdens het onderzoek werd aan de deelnemers uitgelegd dat zij via hun huisarts (of een andere arts van keuze) 
een feedback zouden krijgen van hun resultaten. De naam en het adres van deze arts werden door de 
verpleegkundige in het invoerprogramma ingegeven. Deelnemers konden ook aangeven dat zij de resultaten 
wensten te ontvangen zonder tussenkomst van een arts. 
 
De surveydokter was verantwoordelijk voor de individuele feedback. Individuele resultaten werden samen met 
een omschrijving van de context van het gezondheidsonderzoek doorgestuurd naar de arts van de deelnemer. 
Indien nodig nam de surveydokter persoonlijk contact op met deze arts. Tegelijkertijd werd de deelnemer op de 
hoogte gebracht dat de resultaten naar zijn of haar arts waren doorgestuurd. De reden waarom geopteerd werd 
om de feedback te laten verlopen via de arts van de deelnemer, is dat deze best geplaatst was om de resultaten 
te duiden. 
 
Aan personen die ervoor hadden geopteerd om de resultaten te krijgen zonder tussenkomst van een arts, 
werden de resultaten schriftelijk gecommuniceerd via de surveydokter. Indien de resultaten wezen op 
belangrijke afwijkingen, nam de surveydokter telefonisch contact op met de deelnemer.  
 

6. BELHES datawarehouse  

Verschillende gegevens werd samengebracht om het datawarehouse van de BELHES te vormen. 
 

 De gegevens van de HIS 

 De opvolggegevens van het BELHES veldwerk 

 De gegevens die via de CAPI vragenlijst door de verpleegkundigen tijdens het huisbezoek werden 
verzameld  

 Resultaten en metadata afkomstig van het labo  

 Gegevens over de stockering van de stalen in de Sciensano biobank 

 
Dank zij een uniek codenummer kunnen al deze gegevens met elkaar gekoppeld worden. 
 

7. Kwaliteitscontrole 

Bij het uitwerken van de instrumenten om de gegevens te verzamelen werden zoveel mogelijk controles 
ingebouwd om de kwaliteit van de gegevens te garanderen. Om de correctheid van de koppeling tussen de 
verschillende bestanden te testen werd informatie over het geslacht en de geboortedatum uit de HIS, de 
BELHES en het Rijksregister met elkaar vergeleken. 
 
Samen met het labo werden procedures uitgewerkt om eventuele fouten bij de koppeling tussen de gegevens 
van het labo en de gegevens van het veldwerk te detecteren. 
 
Om de kwaliteit van het veldwerk na te gaan, werd een aantal deelnemers enkele dagen na het onderzoek door 
de surveydokter telefonisch gecontacteerd. Daarbij werd aan de hand van een korte vragenlijst gepeild naar de 
houding van de verpleegkundige en werd nagegaan of de procedures correct werden gevolgd en de 
onderzoeken volgens het afgesproken protocol werden uitgevoerd. 
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Via mails en een feedbacksessie halverwege het veldwerk werden de verpleegkundigen op de hoogte 
gehouden van de vooruitgang van het veldwerk en kon indien nodig worden bijgestuurd.  
 
Het BELHES project werd opgenomen in het Sciensano kwaliteitssysteem en werd in dit kader onderworpen 
aan twee interne audits en één externe audit. 
 

8. Analyses  

Aangezien de BELHES werd georganiseerd als opvolgonderzoek van de HIS, moet in de analyse van de 
BELHES gegevens rekening gehouden worden met de gestratificeerde cluster design van de HIS waarbij de 
provincie het stratificatieniveau is en het huishouden de cluster. Net zoals in de HIS konden ook in de BELHES 
verschillende personen binnen hetzelfde huishouden deelnemen. 

Populatiegegevens van het Rijksregister van 1 januari 2018 werden gebruikt voor de berekening van specifieke 
BELHES gewichten, die ervoor zorgen dat de gewogen distributie van de BELHES steekproef voor wat betreft 
leeftijd, geslacht en provincie overeenkomt met deze distributies in de algemene populatie van 18 jaar en ouder. 
Alle resultaten in dit rapport houden rekening met de survey design. 

In de basistabellen achteraan dit rapport worden zowel ruwe als naar leeftijd en/of geslacht gestandaardiseerde 
cijfers voorgesteld. De standaardisatie is gebaseerd op logistische en lineaire regressiemodellen die rekening 
houden met de leeftijd en geslachtsstructuur van de Belgische bevolking. 
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BLOEDDRUK 
_ 

1. Inleiding 

Hoge bloeddruk wordt gedefinieerd als de druk die het bloed uitoefent op de arteriële wand als gevolg van de 
hartcontracties. De arteriële bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter en bestaat uit twee waarden: 
de systolische bloeddruk is de hoogste waarde en komt overeen met de druk op het moment dat het hart 
samentrekt; de diastolische bloeddruk is de laagste waarde en komt overeen met de druk in de bloedvaten 
tussen twee contracties in, op het moment dat de hartspier relaxeert. De normale waarden zijn 120 mmHg voor 
de systolische bloeddruk en 80 mmHg voor de diastolische bloeddruk (120/80).  
 
Bij een systolische bloeddruk van 140 mmHg of hoger of een diastolische bloeddruk van 90 mmHg of hoger 
(140/90) spreekt men van hoge bloeddruk (10). Toch is er el een risico vanaf een systolische bloeddruk van 
115 mmHg of een diastolische bloeddruk van 75 mmHg (11). 
 
Volgens de Wereldgezondheidsorgnaisatie (WGO) is arteriële hypertensie of hoge bloeddruk jaarlijks 
verantwoordelijk voor 7,5 miljoen doden, wat overeenkomt met 12,8% van het totaal aantal doden per jaar 
wereldwijd. Hoge bloeddruk is één van de belangrijkste risicofactoren voor coronaire hartziekte en 
cerebrovasculair vaatlijden. Vanaf een bloeddruk van 115/75 mmHg verdubbelt het risico op een hart- en 
vaatziekte bij elke verhoging van de arteriële bloeddruk met 20/10 mmHg (7). 
 
Volgens de Belgische Cardiologische Liga hebben in België 2,5 miljoen volwassenen een hoge bloeddruk. 
Daarvan is slechts de helft gediagnosticeerd en slechts een kwart behandeld (8). In 2018 stelde de 
Gezondheidsenquête vast dat 17,6% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder aangaf aan hoge 
bloeddruk te lijden (9). 
  
Twee types hoge bloeddruk moeten worden onderscheiden: primaire en secondaire hypertensie. In de grote 
meerderheid van de gevallen gaat het om primaire of essentiele hypertensie. Hierbij kan geen unieke oorzaak 
voor de hoge bloeddruk gevonden worden, maar is deze het gevolg van een geheel van factoren die te maken 
hebben met leeftijd, erfelijkheid en levensstijl en er voor zorgen dat de normale regeling van de bloeddruk fout 
loopt.  
 
Er bestaat geen behandeling om essentiële hypertensie definitief te genezen. De huidige behandelingen 
hebben tot doel om de bloeddruk te doen dalen en schade aan organen zoals de ogen, de nieren, de hersenen 
en het hart te voorkomen. Bij een licht verhoogde bloeddruk kan een gezonde levensstijl het risico op hart- en 
vaatziekten verminderen. Omdat heel veel gevallen van essentiële hypertensie niet gekend zijn, en hoge 
bloeddruk een “stille doder” is, is het hoe dan ook aangewezen om op populatieniveau een goede levensstijl 
aan te bevelen: voldoende lichaamsbewegig, vermijden van stress, rookstop en vermindering van alcohol- en 
zoutgebruik (minder dan 5 gram zout per dag). Volgens een rapport van de WGO wordt wereldwijd gemiddeld 
9 tot 12 gram zout per dag gebruikt, dit is dus het dubbele van wat is aanbevolen. De WGO streeft ernaar om 
het zoutgebruik tegen 2025 met 30% te verminderen (13). 
 
Meestal zal een persoon met essentiële hypertensie geen specifieke symptomen vertonen en wordt dit toevallig 
ontdekt tijdens een medisch onderzoek. In sommige gevallen gaat hoge bloeddruk wel gepaard met symptomen 
zoals hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, hartkloppingen en neusbloedingen.  
 
Bij 5 tot 10% van de personen met hoge bloeddruk gaat het om secundaire hypertensie. Dit wordt veroorzaakt 
door andere gezondheidsproblemen zoals nierlijden, een endocriene aandoening of een congenitale afwijking 
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van de aorta. Andere oorzaken zijn het frequent gebruik van bepaalde geneesmiddelen en het gebruik van 
illegale drugs (12). 
 
Door de asymptomatische aard van hoge bloeddruk weten heel wat mensen niet dat ze dit probleem hebben. 
Dit is een belangrijk gegeven vanuit het standpunt van de volksgezondheid, want deze mensen lopen wel 
degelijk een gezondheidsrisico en actie is nodig om deze personen actief op te sporen. Het is een meerwaarde 
van een gezondheidsonderzoek dat de grootteorde van dit probleem in kaart kan worden gebracht. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat niet enkel de prevalentie van hoge bloeddruk, maar ook deze 
van diabetes en een hoge cholesterol, geschat via zelfrapportering in een gezondheidsenquête en dus op basis 
van subjectieve informatie, wordt onderschat ten opzichte van prevalentiegegevens bekomen via een 
gezondheidsonderzoek (14). 
 
In de BELHES werd de bloeddruk driemaal na elkaar gemeten. Daarbij werden de EHES-richtlijnen gevolgd, 
wat betekent dat de eerst gemeten bloeddrukwaarde niet in rekening wordt gebracht. Deze kan immers iets 
hoger zijn omdat de persoon nog niet volledig tot rust is gekomen. De bloeddrukwaarde die wordt gebruikt, is 
het gemiddelde van de tweede en de derde gemeten waarde. Naast de bloeddrukwaarden worden voor de 
berekening van sommige indicatoren ook zelfgerapporteerde gegevens gebruikt. Het gaat om informatie 
verzameld tijdens de HIS waarbij aan de respondenten wordt gevraagd aan welke ziekten en aandoeningen ze 
in de afgelopen 12 maanden hebben geleden. Verder werd aan de BELHES-deelnemers tijdens het onderzoek 
gevraagd of ze in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek geneesmiddelen hadden genomen voor een 
hoge bloeddruk. 
 

2. Indicatoren 

Twaalf indicatoren werden berekend volgens de richtlijnen van de EHES: 

2.1. GEMETEN BLOEDDRUKWAARDEN 

HT_01  Gemiddelde systolische bloeddruk (mmHg) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

HT_02  Gemiddelde diastolische bloeddruk (mmHg) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

 

2.2. PREVALENTIE VAN HOGE BLOEDDRUK 

HT_04  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge of potentieel hoge bloeddruk. 
Het betreft personen die aan minstens één van de volgende criteria beantwoorden: een systolische 
bloeddruk van minstens 140 mmHg, een diastolische bloeddruk van minstens 90 mmHg, gebruik 
van geneesmiddelen voor hoge bloeddruk 

 De informatie over het gebruik van geneesmiddelen is gebaseerd op de volgende vraag in de 
BELHES: 

 QX.01: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen voor hoge bloeddruk? 

HT_05  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge bloeddruk.   
 (Systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg)  

HT_06  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een geïsoleerde hoge systolische 
bloeddruk.  

 (Systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg en diastolische bloeddruk < 90 mmHg)  
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HT_07  Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens de arteriële bloeddruk (BD). 

 Categorieën : 

1. Optimaal: systolische BD <120 mmHg en diastolische BD < 80 mmHg  

2. Normaal: systolische BD = 120-129 mmHg en/of diastolische BD = 80-84 mmHg 

3. Hoog normaal: systolische BD = 130-139 mmHg en/of diastolische BD = 85-89 mmHg 

4. Hoge bloeddruk graad 1: systolische BD = 140-159 mmHg en/of diastolische BD = 90-99 mmHg 

5. Hoge bloeddruk graad 2: systolische BD = 160-179 mmHg en/of diastolische BD = 100-109 mmHg 

6. Hoge bloeddruk graad 3: systolische BD ≥ 180 mmHg en/of diastolische BD ≥ 110 mmHg 

 

2.3.  KENNIS DIE PERSONEN HEBBEN OVER HUN HOGE BLOEDDRUK 

HT_03  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk (HIS) 

 Deze indicator is gebaseerd op de volgende vraag in de HIS: 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 

 Een lijst met ziekten en aandoeningen wordt overlopen, o.a. : « Hoge bloeddruk » 

 Hoewel informatie over deze indicator beschikbaar is voor alle HIS-deelnemers werd deze voor dit 
rapport enkel berekend voor de BELHES-deelnemers. 

HT_08  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met hoge of potentieel hoge bloeddruk dat 
aangeeft te lijden aan hoge bloeddruk (HIS-BELHES). 

 Hoge bloeddruk: systolische bloeddruk ≥140 mmHg of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg 

 Met personen met een « potentieel hoge bloeddruk » worden personen bedoeld die een normale 
bloeddruk hebben maar volgens de BELHES geneesmiddelen gebruiken voor hoge bloeddruk. 

 Met een persoon die aangeeft te lijden aan hoge bloeddruk wordt een persoon bedoeld die “ja” 
antwoordde op vraag MA.01 in de HIS. Voor het berekenen van deze indicator werden ook de 
volgende vragen gebruikt : 

 QX.01: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen voor hoge bloeddruk? 
(Ja/Neen) 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 

 Een lijst met ziekten en aandoeninge wordt overlopen, o.a. : « Hoge bloeddruk » 

  

2.4. GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN VOOR HOGE BLOEDDRUK 

HT_09  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geneesmiddelen voor hoge bloeddruk 
gebruikt (BELHES). 

HT_10  Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met hoge of potentieel hoge bloeddruk dat 
geneesmiddelen voor hoge bloeddruk gebruikt. 

 De informatie over het gebruik van geneesmiddelen is gebaseerd op de volgende vraag in de 
BELHES: 

 QX.01: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen voor hoge bloeddruk? 
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2.5. BLOEDDRUK BIJ PERSONEN DIE GENEESMIDDELEN VOOR HOGE BLOEDDRUK GEBRUIKEN  

HT_11  Percentage van de personen van 18 jaar en ouder die geneesmiddelen voor hoge bloeddruk 
gebruiken dat een normale bloeddruk heeft 

 (Systolische bloeddruk < 140 mmHg en diastolische bloeddruk < 90 mmHg) 

 De informatie over het gebruik van geneesmiddelen is gebaseerd op de volgende vraag in de 
BELHES: 

 QX.01: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen voor hoge bloeddruk? 
(Ja/Neen) 

 

2.6. HARTRITME 

HT_12     Gemiddeld hartritme (hartslagen per minuut) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 
 
 

3. Resultaten 

3.1. OBJECTIEVE METINGEN 

3.1.1. Systolische bloeddruk 

In België is de gemiddelde systolische bloeddruk bij de bevolking van 18 jaar en ouder 121 mmHg. Mannen 
(125 mmHg) hebben een hogere gemiddelde systolische bloeddruk dan vrouwen (115 mmHg). Tachtig percent 
van de mannen heeft een systolische bloeddruk tussen 106 mmHg (percentiel 10) en 146 mmHg (percentiel 90). 
Tachtig percent van de vrouwen heeft een systolische bloeddruk tussen 96 mmHg (percentiel 10) en 140 mmHg 
(percentiel 90). 
 
Tabel 3 | Systolische bloeddruk in de bevolking van 18 jaar en ouder, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Mannen 125 106 123 146 

Vrouwen 115 96 112 140 

Totaal 121 99 118 143 

 

3.1.2. Diastolische bloeddruk 

In België is de gemiddelde diastolische bloeddruk bij de bevolking van 18 jaar en ouder 77 mmHg. Mannen 
(79 mmHg) hebben een hogere gemiddelde diastolische bloeddruk dan vrouwen (76 mmHg). Tachtig percent 
van de mannen heeft een diastolische bloeddruk tussen 67 mmHg (percentiel 10) en 92 mmHg (percentiel 90). 
Tachtig percent van de vrouwen heeft een diastolische bloeddruk tussen 64 mmHg (percentiel 10) en 90 mmHg 
(percentiel 90). 
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Tabel 4 | Diastolische bloeddruk bij de bevolking van 18 jaar en ouder, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Mannen 79 67 78 92 

Vrouwen 76 64 76 90 

Totaal 77 65 77 92 

 
Figuur 9 en 10 geven - respectievelijk bij mannen en bij vrouwen - de verdeling van de diastolische en 
systolische bloeddruk weer via een cumulatief percentage. 
 
 

Figuur 9 | Cumulatief percentage van de bloeddruk bij mannen van 18 jaar en ouder, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018  

 

Figuur 9 geeft voor elke diastolische en systolische bloeddrukwaarde het percentage mannen weer 
met een bloeddruk lager dan deze waarde (= cumulatief percentage). Bjivoorbeeld: 50% van de 
mannen heeft een diastolische bloeddruk lager dan 78mmHg en 75% een systolische bloeddruk 
lager dan 133 mmHg. Het segment dat zich rechts van de volle verticale lijn bevindt 
(drempelwaarden voor hoge bloeddruk) vertegenwoordigt de mannen met hoge bloeddruk. Voor 
diastolische bloeddruk is dit 13% (100% - 87%), voor systolische bloeddruk 14% (100% - 86%).  
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Figuur 10 | Cumulatief percentage van de bloeddruk bij vrouwen van 18 jaar en ouder, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

Figuur 10 geeft voor elke diastolische en systolische bloeddrukwaarde het percentage vrouwen 
weer met een bloeddruk lager dan deze waarde (= cumulatief percentage). Bjivoorbeeld: 50% van 
de vrouwen heeft een diastolische bloeddruk lager dan 76 mmHg en 75% een systolische 
bloeddruk lager dan 130.5 mmHg. Het segment dat zich rechts van de volle verticale lijn bevindt 
(drempelwaarden voor hoge bloeddruk) vertegenwoordigt de vrouwen met hoge bloeddruk. Voor 
diastolische bloeddruk is dit 9% (100% - 91%), voor systolische bloeddruk 14% (100% - 86%).  

 

3.2. PREVALENTIE VAN HOGE BLOEDDRUK 

Aan de hand van de gerapporteerde gegevens in de HIS en de BELHES en de gemeten waarden in de BELHES 
zijn verschillende indicatoren m.b.t. de prevalentie van hoge bloeddruk aangemaakt. Enkel de meest relevante 
worden besproken. 
 
Tabel 5 geeft weer dat 15,9% van de bevolking van 18 jaar en ouder aangeeft aan hoge bloeddruk te lijden. Dit 
percentage is lager dan het percentage personen dat een gemeten hoge bloeddruk heeft (20,0%). Dit betekent 
dus dat heel wat personen met een hoge bloeddruk zich daar niet van bewust zijn. In totaal heeft 32,8% van de 
bevolking een hoge of potentiëel hoge bloeddruk. Met “personen met een potentieel hoge bloeddruk wordt 
bedoeld”: personen met een normale bloeddruk die geneesmiddelen gebruiken voor hun hoge bloeddruk. 
 

Tabel 5 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met hoge bloeddruk volgens verschillende 
indicatoren, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Indicatoren Definitie Percentage 

Zelfgerapporteerde hoge bloeddruk Geeft aan een hoge bloeddruk te hebben 15,9% 

Gemeten hoge bloeddruk 
Systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg of diastolische 
bloeddruk ≥ 90 mmHg 

20,0% 

Geïsoleerde systolische hoge bloeddruk 
Systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg en diastolische 
bloeddruk < 90 mmHg 

9,0% 

Hoge of potentieel hoge bloeddruk 
Systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg of diastolische 
bloeddruk ≥ 90 mmHg of gebruik van 
geneesmiddelen voor de bloeddruk 

32,8% 
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Zowel voor wat betreft de prevalentie van gemeten hoge bloeddruk als de prevalentie van een hoge of potentieel 
hoge bloeddruk zijn er geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.  
 
Tabel 6 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een gemeten hoge bloeddruk, volgens geslacht 

en leeftijd, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 5,2% 3,9% 4,6% 

40-64 jaar  23,6% 16,6% 20,1% 

65+ jaar 34,8% 44,8% 40,4% 

Totaal 20,1% 19,9% 20,0% 

 
Tabel 7 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge of potentieel hoge bloeddruk, volgens 

geslacht en leeftijd, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 6,3% 6,7% 6,6% 

40-64 jaar  36,3% 29,0% 32,8% 

65+ jaar 65,4% 69,9% 68,0% 

Totaal 33,0% 32,6% 32,8% 

 

Wanneer we Tabel 6 en 7 met elkaar vergelijken, stellen we vast dat 4,6% van de 18-39-jarigen een hoge 
bloeddruk heeft terwijl 6,6% een hoge of potentieel hoge bloeddruk heeft. Deze percentages zijn respectievelijk 
20,1% en 32,8% in de leeftijdsgroep van 40-64 jaar en 40,4% en 68,0% bij 65-plussers. Zowel bij mannen als 
bij vrouwen zijn de verschillen volgens leeftijd significant. 
 
Personen met hoogstens een diploma secundair onderwijs hebben vaker een hoge bloeddruk (24,6%) en een 
hoge of potentieel hoge bloeddruk (40,9%) dan de hoger opgeleiden waar deze percentages respectievelijk 
15,6% en 25,0% bedragen. Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn de verschillen tussen de twee 
opleidingsklassen echter niet meer significant. 
 
Het percentage personen met hoge of potentieel hoge bloeddruk is 37,0% in het Waals Gewest, 27,8% in het 
Brussels en 31,5% in het Vlaams Gewest, maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn er geen significante 
verschillen tussen de gewesten. 

3.3. KENNIS OVER EIGEN HOGE BLOEDDRUK 

We definiëren personen die kennis hebben over hun eigen hoge bloeddruk als diegenen die in de HIS aangaven 
in de afgelopen 12 maanden een “hoge bloeddruk” te hebben gehad. 
 
15,9% van de personen van 18 jaar en ouder geeft aan in de afgelopen 12 maanden een hoge bloeddruk te 
hebben gehad. Het percentage personen met een hoge of potentieel hoge bloeddruk (hoge gemeten waarde 
en/of medicatiegebruik) is dubbel zo groot (32,8%). Slechts 44,9% van de personen met een hoge of potentieel 
hoge bloeddruk rapporteert aan hoge bloeddruk te lijden (Tabel 8). 
 
Het percentage personen met een hoge of potentieel hoge bloeddruk dat zich bewust is van hun hoge bloeddruk 
neemt toe met de leeftijd. Bij 18-39-jarigen is dit 22,9%. Bij 65-plussers is dit percentage meer dan het dubbel 
(49,2%), maar juist niet de helft. Het verschil tussen de jongste en oudste leeftijdsgroep is groot, maar niet 
significant. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan statistische power omdat de indicator berekend wordt 
op een relatief kleine subgroep van de BELHES-steekproef, met name personen die een hoge of potentieel 
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hoge bloeddruk hebben (n = 382). Ook in functie van het gewest en het opleidingsniveau worden geen 
significante verschillen teruggevonden voor deze indicator. 
 
Tabel 8 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge of potentieel hoge bloeddruk dat aangeeft 

aan hoge bloeddruk te lijden, volgens leeftijd en geslacht, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 17,6% 27,5% 22,9% 

40-64 jaar  39,2% 48,1% 43,2% 

65+ jaar 43,3% 53,1% 49,2% 

Totaal 39,7% 49,8% 44,9% 

 
In elke leeftijdscategorie is het percentage vrouwen met een hoge of potentieel hoge bloeddruk dat aangeeft 
aan hoge bloeddruk te lijden (respectievelijk 27,5%, 48,1% en 53,1%) hoger dan het percentage bij mannen 
(respectievelijk 17,6%, 39,2% en 43,3%). 

3.4. GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN VOOR DE HOGE BLOEDDRUK 

Meer dan één op de vijf personen van 18 jaar en ouder (21,7%) geeft aan in de twee weken voorafgaand aan 
het gezondheidsonderzoek geneesmiddelen voor hoge bloeddruk te hebben gebruikt. Dit percentage is hoger 
bij vrouwen (22,4%) dan bij mannen (20,9%). 
 
Het gebruik van geneesmiddelen voor hoge bloeddruk neemt toe met de leeftijd: van 2,6% bij de 18-39-jarigen, 
over 18,6% bij de 40-64-jarige tot 53,5% bij 65-plussers. De verschillen zijn significant na correctie voor 
geslacht. 
 
Het percentage personen dat geneesmiddelen gebruikt voor hoge bloeddruk is dubbel zo hoog bij personen 
met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs (29,0%) dan bij personen met een diploma hoger 
onderwijs (14,6%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is dit verschil echter niet significant. 
 
Voor deze indicator worden geen regionale verschillen waargenomen. 
 
66,8% van de personen die een hoge of potentieel hoge bloeddruk hebben, geeft aan geneesmiddelen te 
hebben gebruikt voor hoge bloeddruk in de twee weken voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek. Bij 
vrouwen is dit 69,2%, bij mannen is dit significant lager (64,3%). 
 
Ook in deze subgroep neemt het gebruik van geneesmiddelen sterk toe met de leeftijd: van 40,6% bij de 18-
39-jarigen over 56,9% bij de 40-64 jarigen tot 78,9% bij 65-plussers. Na correctie voor geslacht zijn de 
verschillen tussen de oudste leeftijdsgroep en de twee jongere leefijdsgroepen significant. 
 
Ook hier worden geen significante verschillen volgens opleidingsniveau en gewest vastgesteld. 

3.5. HOGE BLOEDDRUK BIJ PERSONEN DIE GENEESMIDDELEN VOOR HOGE BLOEDDRUK 
GEBRUIKEN 

Van de personen die aangeven geneesmiddelen voor hoge bloeddruk te gebruiken heeft slechts 58,1% een 
normale bloedruk (systolische bloeddruk < 140 mmHg en diastolische bloeddruk < 90 mmHg). 
 
Bij mannen bedraagt dit percentage 60,3% en bij vrouwen 56,1%, maar na correctie voor leeftijd is het verschil 
tussen de geslachten niet significant. Ook verschillen in functie van leeftijd, opleidingsniveau en gewest zijn niet 
significant, maar ook hier moet rekening gehouden worden met de beperkte statische power omdat deze 
indicator wordt berekend op een relatief kleine subgroep (n = 254). 
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4.Bespreking 

Aan de hand van dit eerste Belgisch gezondheidsonderzoek kon voor het eerst informatie worden verzameld 
over de prevalentie van hoge bloeddruk in België op basis van objectieve gegevens. Bovendien kon worden 
ingeschat wat het percentage volwassenen is met hoge bloeddruk dat zich daar niet van bewust is. 
 

Wat is de situatie in België volgens het Belgische gezondheidsonderzoek? 

Uit dit gezondheidsonderzoek blijkt dat één op de vijf personen (20,0%) van 18 jaar en ouder ofwel een 
systolische bloeddruk heeft van minstens 140 mmHg, ofwel een diastolische bloeddruk van minstens 90 mmHg. 
Om een idee te krijgen over de grootteorde van het probleem van hoge bloeddruk moet uiteraard ook rekening 
gehouden worden met personen die behandeld worden voor hoge bloeddruk. Daarom gebruiken we in dit 
rapport de term “hoge of potentieel hoge bloeddruk”. Het gaat hierbij zowel om de personen waarvan de 
gemeten bloeddruk te hoog is als om personen die een normale waarde hebben, maar geneesmiddelen voor 
hoge bloeddruk gebruiken. Eén op de drie personen van 18 jaar en ouder (32,8%) is in dit geval. Dat hiervan 
maar 44,9% aangeeft een hoge bloeddruk te hebben, duidt erop dat een groot aantal personen met hoge 
bloeddruk zich niet van het probleem bewust is. Aangezien een niet gekende en niet behandelde hoge 
bloeddruk op termijn een belangrijk risico vormt voor complicaties zoals coronaire hartziekte en 
cerebrovasculaire aandoeningen, baart dit relatief laag percentage toch wel zorgen. Dit geldt ook voor het veel 
te hoog percentage gebruikers van geneesmiddelen voor hoge bloeddruk dat ondanks het gebruik van deze 
geneesmiddelen toch nog een hoge bloeddruk heeft: het gaat om meer dan 40% van diegenen die 
geneesmiddelen gebruiken voor hoge bloeddruk. 

Vergelijkende gegevens 

Het is niet vanzelfsprekend om de Belgische gegevens te vergelijken met deze van andere landen. Naargelang 
het land kunnen de definitie en de doelgroep verschillen. De prevalentie van gemeten hoge bloeddruk in de 
bevolking van 18 jaar en ouder in België (20,0%) is niet zo verschillend van de prevalentie die in een gelijkaardig 
gezondheidsonderzoek in het Groothertogdom Luxemburg werd waargenomen. Daar bedroeg het percentage 
personen met een gemeten hoge bloeddruk 22,0% (15). De doelgroep bestond er echter uit 25 tot 64-jarigen. 
 
Het percentage personen met een hoge of potentieel hoge bloeddruk dat in het Belgisch gezondheidsonderzoek 
wordt teruggevonden (32,8%) is gelijkaardig aan het percentage in een gezondheidsonderzoek uitgevoerd in 
Duitsland (32%). Hier bestond de doelgroep uit 18- 79-jarigen (16). In de Verenigde Staten was deze prevalentie 
iets lager dan in België (30,4%, ook bij personen van 18 jaar en ouder (17), maar in Polen (doelgroep 20-74-
jarigen) was deze prevalentie dan weer veel hoger (42,7%) (18). 
 
In Frankrijk wordt een hoge of potentieel hoge bloeddruk gedefinieerd als een systolische bloeddrukwaarde 
≥ 140 mmHg en/of een diastolische bloeddrukwaarde ≥ 90 mmHg of een terugbetaling van een geneesmiddel 
voor hoge bloeddruk. De prevalentie in Frankrijk is iets lager dan in België: 30,6% bij de 18-74-jarigen. Bij 
vergelijking met onze buurlanden kunnen we dus stellen dat de prevalentie van hoge bloeddruk in België zich 
ergens in het midden bevindt. 
 

Welk profiel vinden we terug bij de persoon met hoge bloeddruk ? 

De belangrijkste factor die meespeelt is de leeftijd. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt het percentage 
personen met een hoge bloeddruk. In het Belgisch gezondheidsonderzoek werden geen of geen significante 
verschillen aangetoond in functie van geslacht, opleidingsniveau of gewest. 

Beperkingen 

Naast de belangrijke meerwaarde van een gezondheidsonderzoek moeten ook enkele beperkingen worden 
vermeld. Hoewel de bloeddruk die wordt bepaald, gebaseerd is op verschillende metingen, vonden deze 
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metingen steeds plaats op hetzelfde moment van de dag. Bloeddrukwaarden schommelen echter voortdurend. 
Een klinische diagnose zal steeds gebaseerd zijn op verschillende waarden op verschillende momenten, maar 
in de context van een gezondheidsonderzoek is het niet haalbaar om de onderzoeken op meerdere momenten 
te herhalen. 
 
Te noteren valt dat het percentage personen met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk hoger is bij de deelnemers 
van de HIS van 18 jaar en ouder (18,3%) dan bij de deelnemers van de BELHES (15,9%). Dit heeft te maken 
met een selectievertekening. Personen met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk in de HIS hebben relatief 
minder vaak deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek dan de HIS-deelnemers die geen hoge bloeddruk 
rapporteerden. Dit wijst er echter op dat de werkelijke prevalentie van hoge bloeddruk in de algemene bevolking 
wellicht nog hoger is dan wat uit de resultaten van het gezondheidsonderzoek blijkt. 
 
De relatief kleine steekproef zorgde er wellicht ook voor dat de statistische power onvoldoende was om 
bepaalde verschillen aan te tonen. 
 
Aanbevelingen 
 
Om de bloeddruk te doen dalen, volstaat het soms om de levensstijl aan te passen. De volgende maatregelen 
zijn belangrijk: gewichtsverlies, rookstop, mediterraan dieet, beperken van zoutinname, meer bewegen, matigen 
van alcoholgebruik en verminderen van stress. Indien een niet-medicamenteuze behandeling niet volstaat, is 
het gebruik van geneesmiddelen aangewezen.  
 
De huisarts is de meest aangewezen persoon voor het opsporen, het aanpakken en het opvolgen van hoge 
bloeddruk. 
 
Omdat hoge bloeddruk meestal asymptomatisch is en belangrijke gezondheidsconsequenties kan hebben, is 
het zeker vanaf de leeftijd van 40 jaar belangrijk om de bloeddruk regelmatig door de huisarts te laten 
controleren. Eens de diagnose is vastgesteld, blijft medische opvolging nodig. 
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SERUM CHOLESTEROL 
_ 

1. Inleiding 

Cholesterol behoort tot de groep van de lipiden. Lipiden vormen een heterogene groep moleculen die 
gekenmerkt worden door een lage oplosbaarheid in water en een hoge oplosbaarheid in organische solventen. 
De belangrijkste lipiden die circuleren in het bloed zijn cholesterol, triglyceriden en fosfolipiden. Door hun 
beperkte oplosbaarheid worden ze getransporteerd als lipoproteïnen.  
 
Een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed – verder in de tekst gebruiken we de term “hoog serum 
cholesterol” - verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is 
een derde van de ischemische hartziekten (waarvan de belangrijkste hartinfarct en angina pectoris zijn) te wijten 
aan een te hoge serum cholesterol (20). Globaal wordt geschat dat een te hoog serum cholesterol jaarlijks 2,6 
miljoen overlijdens (4,5% van het totaal) en 29,7 miljoen verloren gezonde levensjaren door ziekte veroorzaken. 
Studies hebben aangetoond dat een vermindering van 10% van het serum cholesterol bij mannen van 40 jaar 
een vermindering van 50% van hartlijden in de vijf volgende jaren betekent. Een gelijkaardige vermindering van 
het serum cholesterol bij mannen van 70 jaar resulteert in een reductie van hartziekten in de vijf volgende jaren 
met 20%. 
 
Cholesterol wordt via de voeding opgenomen, maar wordt ook door het lichaam zelf aangemaakt. Vijfenzeventig 
percent van het cholesterol wordt geproduceerd door de lever in de vorm van “very low density lipoprotein” 
cholesterol (VLDL-cholesterol). Dit zijn partikels die rijk zijn aan triglyceriden (21). In de bloedbaan wordt VLDL-
cholesterol na afgifte van triglyceriden omgevormd tot “low density lipoprotein”-cholesterol (LDL–cholesterol) 
dat o.m. als bouwsteen fungeert voor celmembranen, hormonen zoals oestrogeen en testosteron en vitamine D. 
Een te hoog LDL-cholesterol is echter schadelijk, omdat het een rol speelt bij de vorming van artherosclerotische 
plaques, dit zijn verhardingen die er voor zorgen dat de bloedvaten kunnen dichtslibben. 
 
Cholesterol kan ook uit de weefsels onttrokken worden en als “high density lipoprotein”-cholesterol (HDL-
cholesterol) terug naar de lever worden getransfereerd. Dit is een bloedvatbeschermend mechanisme. HDL-
cholesterol wordt dan ook vaak als “goede cholesterol” bestempeld. 
 
Behalve LDL-cholesterol spelen ook andere lipoproteïnen een rol bij het ontstaan van arteriosclerose. Al deze 
lipoproteïnen samen vormen het non-HDL-cholesterol (22). Het totaal serum cholesterol dat klassiek tijdens 
een bloedafname wordt gemeten, bevat zowel HDL-cholesterol als non-HDL-cholesterol. Omdat dit dus zowel 
een “goede” als een “slechte” fractie omvat, is het onvolledig om het gezondheidsrisico alleen op basis van 
deze maat in te schatten. Bij een bloedafname worden daarom in regel ook HDL-cholesterol en de verhouding 
“totaal /HDL cholesterol” gemeten (23). 
 
Hoewel er geen eenduidige drempel bestaat van cholesterolwaarden die overeenkomen met een 
cardiovasculair risico, worden in de klinische praktijk en in de literatuur wel waarden vooropgesteld vanaf 
wanneer er een gezondheidsrisico is. In de BELHES worden de drempelwaarden die voorgesteld worden door 
EHES gebruikt (24) Deze zijn gebaseerd op de internationale literatuur (25,26).  
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Een verhoogd risico wordt gedefinieerd als: 
 

 een totaal serum cholesterol van 5,5 mmol/l (190 mg/dl) of hoger 

 een HDL-cholesterol van minder dan 1,0 mmol/l (38,7 mg/dl) bij mannen en minder dan 1,2 mmol/l 
(46,4 mg/dl) bij vrouwen 

 een verhouding totaal/HDL cholesterol hoger dan 5 

 een non-HDL-cholesterol van meer dan 3,5 mmol/l (135,3 mg/dl) 

 
De consumptie van vetten en meer bepaald verzadigde vetzuren is in het Westen sinds het einde van de 19de 
eeuw zeer sterk toegenomen. Voorheen waren overlijdens door coronair vaatlijden zelden. Ook verschillen 
tussen bevolkingsgroepen kunnen in grote mate hierdoor verklaard worden. Bij de geboorte zijn de LDL-
cholesterolwaarden overal ter wereld nagenoeg gelijk. Reeds tijdens de kinderjaren neemt het LDL-cholesterol 
in landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk toe en uit autopsieën blijkt dat bij kinderen uit 
deze landen reeds wijdverspreid atheromen aanwezig zijn (27). Genetische aspecten spelen ook een rol, maar 
belangrijke monogene afwijkingen van het cholesterolmetabolisme dragen op populatieniveau slechts 
sporadisch bij tot een te hoge serum cholesterol en hart- en vaatziekten. Bevolkingsstudies hebben aangetoond 
dat de overerfbaarheid van een verhoogd LDL-cholesterol ongeveer 40% bedraagt (28) en dat de belangrijke 
verschillen in LDL-cholesterol tussen bevolkingsgroepen in essentie te maken hebben met voedingspatronen 
en energieverbruik. Hierop is een belangrijke uitzondering: de lagere LDL-cholesterol bij Afro-Amerikanen heeft 
duidelijk te maken met een genetische variant. 
 
De aanpak van een te hoog serum cholesterol moet steeds worden gezien in combinatie met andere 
risicofactoren voor hart- en vaatlijden, zoals hoge bloeddruk, roken en obesitas, en in een breder kader van 
primaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Deze aanpak kan zowel uit een dieet als een behandeling 
met geneesmiddelen bestaan. De belangrijkste groep cholesterolverlagers zijn de statines.  
 
De gegevens die in dit hoofdstuk worden voorgesteld zijn in de eerste plaats gebaseerd op de resultaten van 
de uitgevoerde bloedanalyses. Het gaat om totaal serum cholesterol, HDL-cholesterol en non-HDL-cholesterol. 
Personen die niet nuchter waren op het moment van de bloedafname (ongeveer 7% van de BELHES 
deelnemers) werden niet in de analyses meegenomen. 
 
De indicatoren die in dit rapport worden voorgesteld zijn gebaseerd op de EHES-richtlijnen (24). Behalve de 
gemeten waarden wordt daarbij ook zelfgerapporteerde informatie gebruikt. Zo werd tijdens het BELHES-
onderzoek aan de deelnemers gevraagd of ze in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek 
geneesmiddelen namen om het cholesterolgehalte in hun bloed te verlagen. Dit is uiteraard essentiële 
informatie om een verhoogd cholesterolgehalte te kunnen evalueren. Tijdens het HIS-interview, voorafgaand 
aan de BELHES werd ook aan de deelnemers gevraagd of ze in de 12 maanden voorafgaand aan het interview 
een verhoogd cholesterolgehalte hadden gehad. Door deze informatie te koppelen aan gemeten 
cholesterolwaarden kan worden ingeschat hoeveel mensen een te hoog serum cholesterol hebben, maar zich 
daar niet van bewust zijn. 
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2. Indicatoren 

2.1. GEMETEN CHOLESTEROLWAARDEN 

 
CL_1 Gemiddeld totaal serum cholesterol (mg/dl) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

CL_2 Gemiddeld HDL-cholesterol (mg/dl) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

CL_3 Gemiddeld non-HDL-cholesterol (mg/dl) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

CL_4 Gemiddelde verhouding totaal/HDL-cholesterol bij de bevolking van 18 jaar en ouder 

 

2.2. PREVALENTIE VAN RISICO ALS GEVOLG VAN HOOG CHOLESTEROL 

 
CL_6 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog totaal serum cholesterol (> 190 

mg/dl) 

CL_7 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog totaal serum 
cholesterol; hiermee wordt bedoeld: ofwel een gemeten totaal serum cholesterol > 190/ml, ofwel 
een normale waarde enhet gebruik van cholesterolverlagers 

 De informatie over het gebruik van cholesterolverlagers is gebaseerd op de volgende vraag in de 
BELHES: 

 QX02: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen om het cholesterolgehalte in 
uw bloed te verminderen? (Ja/Neen) 

CL_8 Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens het totaal serum cholesterol, waarbij de 
volgende categorieën worden onderscheiden: minder dan 190 mg/dl, 190 tot 230 mg/dl, 230 tot 
270 mg/dl, 270 tot 310 mg/dl, 310 mg/dl of meer 

CL_9 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een laag HDL-cholesterol; bij mannen is 
dit lager dan 38,7 mg/dl, bij vrouwen lager dan 46,4 mg/dl 

CL_10 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een verhoogde cholesterol risicofactor 
(verhouding totaal /HDL cholesterol > 5) 

CL_11 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog non-HDL-cholesterol (> 135,3 
mg/dl) 

CL_12 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog non-HDL-
cholesterol, hiermee wordt bedoeld een gemeten non-HDL-cholesterol > 135,3 mg/dl of gebruik 
van cholesterolverlagers 

 De informatie over het gebruik van cholesterolverlagers is gebaseerd op de volgende vraag in de 
BELHES: 

 QX02: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen om het cholesterolgehalte in 
uw bloed te verminderen? (Ja/Neen) 
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2.3. KENNIS VAN PERSONEN OVER HUN CHOLESTEROLWAARDEN 

 
CL_5 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een zelfgerapporteerd hoog serum 

cholesterol 

 Deze indicator is gebaseerd op de volgende vraag in de HIS: 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 

 Een lijst met ziekten en aandoeningen werd doorlopen, waaronder : 

 “Hoog cholesterolgehalte in het bloed” 

 Hoewel informatie over deze indicator beschikbaar is voor alle HIS-deelnemers, werd deze voor 
dit rapport enkel berekend voor de BELHES-deelnemers. 

  

CL_13 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog totaal serum 
cholesterol dat zelf aangeeft een hoog serum cholesterol te hebben 

 Een hoog serum cholesterol komt overeen met een waarde > 190mg/dl. Een potentieel hoog totaal 
serum cholesterol verwijst naar het gebruik van cholesterolverlagers op basis van vraag QX02 in 
de BELHES. 

 Voor de constructie van deze indicator werd gebruik gemaakt van het antwoord op de volgende 
twee vragen: 

 QX02: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen om het cholesterolgehalte in 
uw bloed te verminderen? (Ja/Neen) 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 

 Een lijst met ziekten en aandoeningen werd doorlopen, waaronder : 

 “Hoog cholesterolgehalte in het bloed” 

2.4. GEBRUIK VAN CHOLESTEROLVERLAGERS 

De laatste drie indicatoren hebben betrekking op het gebruik van cholesterolverlagers en zijn (al dan niet in 
combinatie met de gemeten waarden) gebaseerd op de volgende vraag in de BELHES: 

QX02: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen om het cholesterolgehalte in uw bloed te 
verminderen? (Ja/Neen) 

CL_14 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat cholesterolverlagers gebruikt 

CL_15 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog totaal serum (> 190 mg/dl) dat 
cholesterolverlagers gebruikt 

  

CL_16 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat cholesterolverlagers gebruikt bij wie het 
totaal serum cholesterol optimaal is (< 190 mg/dl) 
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3. Resultaten 

3.1. GEMETEN CHOLESTEROLWAARDEN  

Tabel 9, Figuur 11 en Figuur 12 geven informatie over de verdeling van de gemeten waarden. Dit zijn dus 
referentiewaarden voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder. De gemiddelden worden verder niet 
besproken, maar op het eind van dit rapport zijn er basistabellen die de gemiddelden voorstellen in functie van 
een aantal achtergrondkenmerken. 
 
Tabel 9 | Verdeling van het serum cholesterol en de cholesterol-risicofactor bij de bevolking van 18 jaar en 

ouder, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 
 

 Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Totaal cholesterol (mg/dl) 
Mannen 187,9 144,6 185,0 236,4 

Vrouwen 192,5 143,4 189,2 240,6 

HDL cholesterol (mg/dl) 
Mannen 51,9 35,4 50,1 71,1 

Vrouwen 64,5 45,6 63,7 85,8 

Non-HDL-cholesterol (mg/dl) 
Mannen 135,9 91,9 132,8 184,9 

Vrouwen 127,9 80,0 121,4 175,8 

Verhouding totaal/HDL-cholesterol  
Mannen 3,8 2,4 3,6 5,4 

Vrouwen 3,1 2,1 2,9 4,4 

 

Figuur 11 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder, volgens totaal serum cholesterol, 
Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 

Figuur 11 toont voor elke waarde van het totaal serum cholesterol het percentage mannen en vrouwen dat een 
chosterolwaarde heeft beneden deze waarde. De verticale lijn geeft de drempelwaarde aan voor een hoog 
cholesterol. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de mannen en vrouwen een hoog serum cholesterol heeft. 
  



43 
 

Figuur 12 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder, volgens cholesterol risicofactor, 
Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 

Figuur 12 toont voor elke waarde van de ratio totaal/HDL cholesterol het percentage mannen en vrouwen dat 
een cholesterolwaarde heeft beneden deze waarde. De verticale lijn geeft de drempelwaarde aan voor een 
hoge ratio totaal/HDL cholesterol. Hieruit blijkt dat ongeveer 5% van de vrouwen en 15% van de mannen een 
verhoogde ratio totaal/HDL cholesterol heeft. 
 

3.2. PREVALENTIE VAN RISICO ALS GEVOLG VAN SERUM CHOLESTEROL 

Tabel 10 geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van de 
bloedanalyses, maar ook deels op zelfgerapporteerde informatie. 
 
Tabel 10 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een cardiovasculair risico op basis van het 

cholesterolgehalte in het bloed, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 Indicator Definitie Percentage 

CL_5 Zelfgerapporteerd hoog cholesterol 
Verklaart een hoog cholesterolgehalte te hebben 
gehad in het bloed in de afgelopen 12 maanden 

20,8% 

CL_6  Hoog totaal cholesterol Totaal cholesterol >190 mg/dl 46,9% 

CL_9 Laag HDL- cholesterol 
HDL < 38,7 mg/dl bij mannen en < 46,4 mg/dl bij 
vrouwen 

13,7% 

CL_10 Hoge cholesterol risicofactor Totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio > 5 9,9% 

CL_11 Hoog non-HDL-cholesterol Non-HDL-cholesterolgehalte > 135,3 mg/dl 42,6% 

CL_7 
Hoog of potentieel hoog totaal 
cholesterol 

Totaal cholesterolgehalte > 190 mg/dl of gebruik 
van cholesterolverlagers 

58,3% 

CL_12 
Hoog of potentieel hoog non-HDL-
cholesterol 

Non-HDL-cholesterolgehalte > 135,3 mg/dl of 
gebruik van cholesterolverlagers 

55,4% 

 
Afhankelijk van de indicator variëren de percentages fors. Bijna de helft van de bevolking (46,9%) heeft een te 
hoog totaal serum cholesterol, maar daarbij gaat het zowel om “goede” als “slechte” cholesterol. De beste 
indicator voor het inschatten van het cardiovasculair risico is de cholesterol risicofactor. Ongeveer één op de 
tien personen (9,9%) heeft een hoge cholesterol risicofactor. 
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Een te hoog serum cholesterol komt iets vaker voor bij vrouwen (48,2%) dan bij mannen (45,0%), maar het 
verschil is niet significant (Tabel 11). Een hoge cholesterol risicofactor komt daarentegen veel vaker voor bij 
mannen (15,1%) dan bij vrouwen (4,8%) (Tabel 12). Na correctie voor leeftijd blijkt dat het risico bij mannen 3,1 
keer hoger ligt dan bij vrouwen. 
 
Tabel 11 | Percentage van de bevolking met een hoog serum cholesterol (> 190 mg/dl) volgens leeftijd en 

geslacht, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 35,0% 28,9% 32,0% 

40-64 jaar 54,4% 57,0% 55,7% 

65+ jaar 43,1% 59,1% 52,0% 

Totaal 45,6% 48,2% 46,9% 

 
 
 
Tabel 12 | Percentage van de bevolking met een hoge cholesterol risicofactor (> 5) volgens leeftijd en geslacht, 

Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 12,5% 3,0% 7,8% 

40-64 jaar 22,8% 3,9% 13,5% 

65+ jaar 1,2% 9,2% 5,6% 

Totaal 15,1% 4,8% 9,9% 

 
 
Zowel bij mannen als bij vrouwen komt een hoog serum cholesterol vaker voor in de leeftijdsgroep van 40-64 
jaar en bij de 65-plussers dan bij de 18-39-jarigen (Tabel 11). De cholesterol risicofactor is vooral hoog bij 
mannen in de leeftijdsgroep van 40-64 jaar (22,8%), maar ook één op de acht mannen van 18-39 jaar (12,5%) 
heeft een hoge cholesterol risicofactor (Tabel 12). Bij vrouwen zijn het vooral de 65-plussers die een risico 
lopen (9,2%). 
 
Voor beide indicatoren (totaal serum cholesterol en een hoge cholesterol risicofactor) worden geen significante 
verschillen vastgesteld volgens het opleidingsniveau, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht. 
 
Het percentage personen met een te hoog totaal serum cholesterol is significant hoger in het Waals Gewest 
(53,8%) dan in het Vlaams Gewest (43,7%) ook na correctie voor leeftijd en geslacht. In het Brussels Gewest 
bedraagt dit percentage 46,9%. Dit is niet significant verschillend van het percentage in de andere twee 
gewesten.. In het Vlaams Gewest bedraagt het percentage personen met een hoge cholesterol risicofactor 
10,2%, in het Brussels Gewest is dit 13,5% en in het Waals Gewest 8,0%. Deze verschillen zijn niet significant, 
ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht. 

3.3. KENNIS VAN PERSONEN OVER HUN CHOLESTEROLWAARDEN 

Eén op de vijf personen in de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder (20,8%) geeft in de HIS aan in het 
afgelopen jaar een te hoog cholesterolgehalte te hebben gehad. Dit is heel wat lager dan het percentage 
personen met een hoog of potentieel hoog totaal serum cholesterol (58,3%). Deze laatste indicator omvat zowel 
personen met een hoog serum cholesterol (> 190 mg/dl) als diegenen die cholesterolverlagers gebruiken. De 
resultaten geven aan dat slechts 32,1% van de personen van 18 jaar en oud met een hoog of potentieel hoog 
serum cholesterol aangeeft een hoog cholesterolgehalte te hebben.  
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Het percentage vrouwen met een hoog of potentieel hoog serumcholesterol dat aangeeft een hoog 
cholesterolgehalte te hebben is significant hoger (39,3%) dan het percentage bij mannen (25,7%). Dit verschil 
is ook na correctie voor leeftijd significant is. Kennis over een hoog cholesterol bij zichzelf neemt toe met de 
leeftijd: van 18,3% bij 19-39 jarigen, over 28,8% bij 40-64 jarigen tot 46,2 percent bij de 65-plussers. Tabel 13 
geeft meer inzicht in de verschillen in functie van leeftijd en geslacht. 
 
Tabel 13 | Percentage van de bevolking met een hoog of potentieel hoog serum cholesterol dat zelf aangeeft dat 

ze een hoog serum cholesterol hebben, in functie van leeftijd en geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 15,0% 24,6% 18,3% 

40-64 jaar 25,5% 32,6% 28,8% 

65+ jaar 36,4% 53,8% 46,2% 

Totaal 25,7% 39,3% 32,1% 

 
Er wordt geen samenhang vastgesteld tussen kennis over een hoog cholesterol bij zichzelf en het 
opleidingsniveau en er zijn voor deze indicator ook geen significante verschillen tussen de gewesten. 

3.4. GEBRUIK VAN CHOLESTEROLVERLAGERS 

Bijna één op de vijf personen van 18 jaar en ouder (19,0%) geeft aan in de twee weken voorafgaand aan het 
BELHES-onderzoek geneesmiddelen te hebben gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. 
Van de personen met een hoog totaal serum cholesterol rapporteert 11,4% cholesterolverlagers te hebben 
gebruikt in de twee weken voorafgaand aan het BELHES onderzoek.  
 
Mannen en vrouwen gebruiken in dezelfde mate cholesterolverlagers. Vrouwen met een hoog serum 
cholesterol rapporteren vaker (14,5%) dan mannen (8,0%) dat ze cholesterolverlagers gebruiken, maar dat 
verschil is niet significant, ook niet na correctie voor leeftijd.  
 
Het gebruik van cholesterolverlagers neemt sterk toe met de leeftijd: van 3,0% bij de 18-39 jarigen, over 14,9% 
bij de 40-64 jarigen tot bijna de helft (48,4%) bij de 65-plussers. Ook bij personen met een hoog totaal serum 
cholesterol zien we een gelijkaardige toename met de leeftijd: 1,0% bij de 18-39 jarigen, 9,6% bij de 40-64-
jarigen en 25,7% bij de 65-plussers.  
 
Het percentage personen dat cholesterolverlagers gebruikt, varieert niet in functie van het opleidingsniveau en 
het gewest. Dit geldt ook voor het gebruik van cholesterolverlagers bij personen die een te hoog totaal serum 
cholesterol hebben  

3.5. CHOLESTEROLGEHALTE BIJ GEBRUIKERS VAN CHOLESTEROLVERLAGERS 

Van de personen die cholesterolverlagers gebruiken, heeft ongeveer twee op de drie (67,5%) een optimaal 
serum cholesterol (< 190 mg/dl). Bij mannen is dit percentage (76,5%) significant hoger dan bij 
vrouwen (59,6%).  
 
Het percentage personen met een optimaal totaal serum cholesterol onder de gebruikers van 
cholesterolverlagers varieert niet in functie van leeftijd, opleidingsniveau en gewest. 
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4. Bespreking 

De BELHES is het eerste onderzoek dat op basis van een representatief staal en via objectieve metingen 
informatie geeft over het percentage personen met een hoog serum cholesterol in de totale Belgische bevolking 
van 18 jaar en ouder. De meest courante waarde die gemeten wordt bij cholesterolbepaling is het totaal serum 
cholesterol. De drempelwaarden die worden gebruikt om een te hoge serum cholesterol te bepalen in 
bevolkingsonderzoek zijn niet steeds dezelfde. Zo wordt in de NHANES in de Verenigde staten en in het 
Nederlandse gezondheidsonderzoek, “Nederland, de Maat Genomen”, een drempelwaarde van 240 mg/dl 
gehanteerd (29;30). In het nationaal gezondheidsonderzoek in het Groothertogdom Luxemburg was dit 
200 mg/dl (15). De EHES-richtlijnen, die gebaseerd zijn op WGO-aanbevelingen hanteren een drempelwaarde 
van 190 mg/dl (30). Deze drempelwaarde werd in de BELHES overgenomen en wordt bovendien gebruikt door 
het klinisch laboratorium dat de BELHES-analyses uitvoerde. Op basis van dit criterium heeft 47% van de 
bevolking in België een te hoog totaal serum cholesterol. 

Vergelijkende gegevens 

Ter vergelijking, in nationale gezondheidsonderzoeken in Engeland (enquêtejaar 2017 - doelgroep: 
volwassenen van 16 jaar en ouder) (31) en Duitsland (enquêtejaren 2008-2011 - doelgroep: 18-79-jarigen) (32), 
waar ook een drempelwaarde van 190 mg/dl werd gehanteerd, was dit percentage respectievelijk 50,0% en 
58,5%. In het Groothertogdom Luxemburg (enquêtejaar 2017 - doelgroep: 25-64 jaar) had 49% van de 
bevolking een totaal serum cholesterol hoger dan 200 mg/dl. Uitgaande van deze cijfers kan ervan worden 
uitgegaan dat de situatie in België vergelijkbaar en zelfs iets beter is dan in sommige andere Europese landen. 
 

Risico op hart- en vaatlijden 

Een betere maat dan het totaal serum cholesterol om het risico op hart- en vaatlijden in te schatten is de 
verhouding totaal/HDL cholesterol. De gemiddelde waarde hiervan in de bevolking in België is 3,2. Ter 
vergelijking, in het nationaal onderzoek in Duitsland was dit gemiddelde 3,7 (32). De drempelwaarde van de 
cholesterol risicofactor die door EHES gehanteerd wordt is 5. In België heeft 10% van de bevolking van 18 jaar 
en ouder een risicofactor hoger dan 5. Mannen in de leeftijdsgroep van 40-64 jaar vormen duidelijk de 
belangrijkste risicogroep, maar ook bij mannen van 18-39 jaar en vrouwen van 65 jaar en ouder is de proportie 
personen met een verhoogd risico aanzienlijk. 
 
Het risico op hart- en vaatlijden als gevolg van een hoog serum cholesterol moet uiteraard bekeken worden in 
combinatie met andere cardiovasculaire risicofactoren: roken, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, hoge 
bloeddruk. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft het risico in functie van een combinatie van risicofactoren 
duidelijk in kaart gebracht (33). 

Vergelijking met de gegevens van de gezondheidsenquête 

Een toegevoegde waarde van een gezondheidsonderzoek in combinatie met een gezondheidsenquête is dat 
kan worden ingeschat in welke mate mensen er zich van bewust zijn dat hun cholesterolgehalte te hoog is. Zo 
geeft maar één op de drie personen die, ofwel een hoog serum cholesterol hebben, ofwel cholesterolverlagers 
gebruiken, effectief aan dat ze een hoog cholesterol hebben. Dit kan deels te maken hebben met het preventief 
gebruik van cholesterolverlagers, bijvoorbeeld bij personen die een hartinfarct of een beroerte hebben gehad. 
Misschien is dit ook voor een stuk te verklaren doordat personen die cholesterolverlagers gebruiken er van uit 
gaan ze geen probleem meer hebben. Toch wijzen de resultaten er op dat heel wat personen met een te hoog 
cholesterol zich daar niet van bewust zijn. Dit is meer het geval bij mannen dan bij vrouwen. Mannen hebben 
dus niet alleen vaker een te hoog cholesterol, ze zijn er zich vaker dan vrouwen ook niet bewust van.  
 
Opmerkelijk is dat slechts 15% van de mannen tussen 18 en 39 jaar met een hoog of potentieel hoog totaal 
cholesterol dit weet. Hoewel cardiovasculair risicobeheer volgens Europese richtlijnen niet is aangewezen voor 
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mannen jonger dan 40 jaar zonder gekende risicofactoren (26), moet het nut van occasionele screening in deze 
leeftijdsgroep misschien toch nog verder worden bekeken. 
 
Het hoog aantal personen dat niet weet dat ze een hoog cholesterol hebben, staat enigszins in contrast met de 
observatie in de Gezondheidsenquête dat 77% van de 18-plussers de laatste 5 jaar een cholesterolbepaling 
heeft laten uitvoeren. Bij de 40-plussers is dit zelfs 87%. Dit percentage kan uiteraard nog beter. 
 
De belangrijkste aanbeveling die uit de resultaten van dit gezondheidsonderzoek volgt, is dat een 
cholesterolbepaling die kadert in een meer algemene cardiovasculaire screening bij alle personen van 40 jaar 
en ouder, ook bij zij die zich gezond voelen, zeker is aangewezen. 

Gebruik van cholesterolverlagers 

In de BELHES werd ook informatie verzameld over het gebruik van cholesterolverlagers, weliswaar op basis 
van zelfrapportering. Een opmerkelijk resultaat is dat één op de drie personen die aangeeft cholesterolverlagers 
te gebruiken geen optimale serumcholesterol heeft. De plaats van statines, de meest gebruikte groep 
cholesterolverlagers, in primaire cardiovasculaire preventie is een belangrijk aandachtspunt en vaak voorwerp 
van debat. Begin 2019 werd daaromtrent door het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg (KCE) 
een studie gepubliceerd (34). In een latere fase zullen gegevens van de BELHES worden gekoppeld aan 
Farmanet gegevens, waarin heel gedetailleerde informatie aanwezig is over het gebruik van statines. Deze 
koppeling zal ongetwijfeld toelaten om over dit thema verdere inzichten te verwerven. 
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BLOEDSUIKERSPIEGEL EN DIABETES 
_ 

1. Inleiding 

Diabetes is een chronische ziekte die ontstaat als de pancreas niet voldoende insuline produceert of als het 
lichaam de geproduceerde insuline niet effectief kan gebruiken. Insuline is een hormoon dat de suikerspiegel 
reguleert. Hyperglycemie of een te hoge suikerspiegel is het gevolg van een ongecontroleerde diabetes en kan 
schade berokkenen aan heel wat lichaamssystemen, vooral de zenuwen en de bloedvaten. 
 
Volgens schattingen van de International Diabetes Federation (IDF) waren er in 2017 in de leeftijdsgroep van 
18-99 jaar wereldwijd 451 miljoen diabetespatiënten (35). Verwacht wordt dat dit cijfer tegen 2045 zal stijgen 
tot 693 miljoen. Verder wordt geschat dat 374 miljoen personen een gestoorde glucoseintolerantie hebben, dit 
is het stadium dat diabetes voorafgaat. In de leeftijdsgroep van 20-99 jaar werden in 2017 bij benadering 
5 miljoen overlijdens toegeschreven aan diabetes. De totale gezondheidsuitgaven voor diabetes wereldwijd 
werden in 2017 geraamd op 850 miljoen USD. Diabetes is een sterk toenemend probleem. Tussen 2005 en 
2015 steeg het aantal verloren gezonde levensjaren door diabetes van 47,9 miljoen naar 64,1 miljoen. Dit is 
een stijging met 29% % (36). 
 
Verschillende types diabetes kunnen worden onderscheiden: 
 
Type 1 diabetes wordt gekenmerkt door een deficiënte insulineproductie en vereist dagelijks gebruik van 
insuline. De oorzaak van type 1 diabetes is niet gekend en preventie is niet mogelijk op basis van de huidige 
kennis. Symptomen omvatten frequent plassen, dorst, hongergevoel, gewichtsverlies, gezichtsproblemen en 
moeheid. De symptomen kunnen plotseling optreden.  
 
Type 2 diabetes is het gevolg van een ondoeltreffend gebruik van insuline door het lichaam. De meeste 
diabetespatiënten hebben type 2 diabetes. Deze vorm van diabetes is hoofdzakelijk het gevolg van overgewicht 
en een tekort aan lichaamsbeweging. De symptomen zijn dezelfde als deze van type 1 diabetes, maar vaak 
minder uitgesproken, waardoor de ziekte vaak pas wordt gediagnosticeerd nadat complicaties zijn opgetreden.  
 
Zwangerschapsdiabetes is een verhoogde bloedsuikerspiegel die optreedt bij zwangere vrouwen. Vrouwen 
met zwangerschapsdiabetes hebben een verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap en de 
bevalling. Zowel zijzelf als hun kinderen hebben een verhoogd risico op type 2 diabetes. 
 
Een gestoorde glucosetolerantie is een intermediaire toestand in de overgang van een normale situatie naar 
diabetes. Personen met een gestoorde glucosetolerantie hebben een hoger risico om type 2 diabetes te 
ontwikkelen, maar dit is niet onvermijdelijk. 
 
De diagnose van diabetes gebeurt door het bepalen van het glucosegehalte in veneus bloed (de 
bloedsuikerspiegel) bij een nuchter persoon, d.w.z. een persoon die minstens 8 uur niet heeft gegeten of geen 
calorische dranken heeft gebruikt. Een alternatief voor mensen bij wie een nuchtere bloedafname niet haalbaar 
is, is het bepalen van HbA1c. Hemoglobine is een eiwit dat in de rode bloedcellen zit, waaraan glucose zich 
kan vasthechten. Hemoglobine met glucose eraan noemt men geglycosyleerd hemoglobine of HbA1c. Als 
glucose eenmaal aan hemoglobine vastzit, blijft dat zo zolang de rode bloedcel leeft. Het HbA1c-gehaltte is een 
maat voor het gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in de voorafgaande weken. 
 
Volgens richtlijnen van de American Diabetes Association (ADA) (37), die wereldwijd en ook in België worden 
overgenomen (38,39), kan de diagnose van diabetes mellitus worden gesteld na twee nuchtere 
glycemiebepalingen op verschillende dagen met een waarde van 126 mg/dl of meer. Indien een nuchtere 
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bloedafname niet haalbaar, is tweemaal een HbA1c van 6,5% of meer een andere diagnosemogelijkheid. Ook 
een random glycemie van 200 mg/dl of meer bij een patiënt met de klassieke symptomen van een verhoogde 
bloedsuikerspiegel is een voldoende criterium voor de diagnose. 
 
De behandeling van diabetes hangt af van het type diabetes. Type 2 diabetes wordt meestal medicamenteus, 
maar soms ook enkel niet-medicamenteus behandeld. Niet-medicamenteuze behandeling omvat 
gepersonaliseerd voedingsadvies, lichaamsbeweging en algemene adviezen zoals vermindering van het 
alcoholgebruik. Medicamenteuze behandelingsmethoden omvatten orale antidiabetica en insuline. Type 1 
diabetespatiënten worden steeds behandeld met insuline. 
 
Het protocol van de BELHES voorziet een afname van bloed voor het bepalen van een nuchtere glycemie en 
een HbA1c-gehalte bepaald bij alle deelnemers, weliswaar met inachtneming van enkele exclusiecriteria. Zo 
werd bijvoorbeeld geen bloed afgenomenbij personen die bloedverdunners gebruikten en zwangere vrouwen. 
Via de BELHES kan dus geen inschatting gemaakt worden van de prevalentie van zwangerschapsdiabetes. De 
BELHES-steekproef is daarvoor trouwens veel te klein. 
 
Voor het bepalen van de diabetesstatus werd in de BELHES uitgegaan van de resultaten van één enkele 
bloedafname. De strikte ADA-benadering werd dus niet gevolgd, maar een diagnose op basis van één glycemie 
en HbA1c-gehaltebepaling is een zeer aanvaardbare benadering. De drempelwaarden die voor de BELHES-
indicatoren worden gebruikt zijn deze die worden voorgesteld door de EHES. De EHES baseert zich daarbij op 
internationale richtlijnen (25,40,41). 
 
De belangrijkste doelstelling van dit hoofdstuk is het bepalen van de prevalentie van diabetes in de algemene 
bevolking. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen type 1 en type 2 diabetes. Bloedwaarden alleen 
zijn onvoldoende om een globaal zicht te krijgen op de prevalentie van diabetes op populatieniveau. Omdat 
behandelde diabetespatiënten vaak normale bloedwaarden hebben, moet ook hun medicatiegebruik in rekening 
gebracht worden. Tijdens het BELHES-onderzoek werd dan ook aan de deelnemers gevraagd of ze in de twee 
weken voorafgaand aan het onderzoek geneesmiddelen voor diabetes hadden gebruikt. Informatie over 
diabetesmedicatie in combinatie met bloedwaarden laat ook toe om na te gaan in welke mate personen die 
diabetesmedicatie gebruiken voldoende goed geregeld zijn. 
 
Een belangrijke meerwaarde van de BELHES is dat informatie over de bloedsuikerspiegel kan worden 
gekoppeld aan zelfgerapporteerde informatie over diabetes uit de HIS. Zo kan ingeschat worden hoeveel 
mensen diabetes hebben, maar zich daar niet van bewust zijn. 
 

2. Indicatoren 

2.1. GEMETEN WAARDEN 

 
GL_1 Gemiddelde nuchtere bloedsuikerspiegel (mg/dl) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 
 
GL_2 Gemiddeld geglycolyseerd hemoglobinegehalte (HbA1c) (%) bij de bevolking van 18 jaar en ouder 
  



50 
 

2.2. PREVALENTIE VAN DIABETES EN PREDIABETES 

 
GL_3 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met zelfgerapporteerde diabetes 
 
 Deze indicator is gebaseerd op de volgende vraag in de HIS: 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 
Een lijst met ziekten en aandoeningen werd doorlopen, waaronder diabetes. 
 

 Hoewel informatie over deze indicator beschikbaar is voor alle HIS-deelnemers, werd deze voor dit 
rapport enkel berekend voor de BELHES-deelnemers. 

 

GL_4 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met gestoorde glucosetolerantie (nuchtere 
bloedsuikerwaarde > 108 mg/dl en < 126 mg/dl) 

GL_5 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes gebaseerd op nuchtere 
bloedsuikerspiegel (≥ 126 mg/dl) 

 
GL_6 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes gebaseerd op geglycosyleerd 

hemoglobine (HbA1C) (≥ 6,5%) 
 
GL_7 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes gebaseerd op nuchtere 

bloedsuikerspiegel (≥ 126 mg/dl) of geglycosyleerd hemoglobine (≥ 6,5%) 
 
 Het betreft hier personen met bloedwaarden die er op wijzen dat de persoon ofwel niet is gekend als 

diabetespatiënt ofwel niet optimaal is geregeld.GL_8 Percentage van de bevolking van 18 jaar en 
ouder met diabetes gebaseerd op nuchtere bloedsuikerspiegel (≥ 126 mg/dl), geglycosyleerd 
hemoglobine (≥ 6,5%) of zelfrapportering 
 
Deze indicator is ook gebaseerd op de volgende vraag in de HIS: 

 MA01: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende ziekten of aandoeningen gehad? 
(Ja/Neen) 
Een lijst met ziekten en aandoeningen werd doorlopen, waaronder diabetes. 

 
GL_9 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes gebaseerd op nuchtere 

bloedsuikerspiegel (≥ 126 mg/dl), geglycosyleerd hemoglobine (≥ 6,5%) of gebruik van 
diabetesmedicatie 

 
 De informatie over het gebruik van diabetesmedicatie is gebaseerd op de volgende vraag in de 

BELHES: 
 QX03: Hebt u in de afgelopen 2 weken geneesmiddelen genomen voor diabetes? (Ja/Neen) 
 

Ook de laatste vier indicatoren zijn (al dan niet in combinatie met de gemeten waarden) gebaseerd op 
deze vraag. 

2.3. GEBRUIK VAN DIABETESMEDICATIE 

 
GL_10 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat diabetesmedicatie gebruikt 
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GL_11 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes of potentiële diabetes dat 
diabetesmedicatie gebruikt. Met potentiële diabetes wordt bedoeld: slechte bloedwaarden en/of gebruik 
van diabetesmedicatie. 

 
GL_12 Percentage van de personen van 18 jaar en ouder die diabetesmedicatie gebruiken die voldoende goed 

geregeld zijn (HbA1c < 7,0%)1 
 

2.4. OP DE HOOGTE VAN DIABETESDIAGNOSE  

GL_13 Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes op basis van nuchtere 
bloedsuikerwaarde, HbA1c of gebruik van diabetesmedicatie dat aangeeft aan diabetes te lijden 

 

3. Resultaten 

3.1. GEMETEN WAARDEN 

Tabel 14 en Figuur 13 geven informatie over de verdeling van de gemeten waarden. Dit zijn dus 
referentiewaarden voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder. De gemiddelden worden verder niet 
besproken, maar op het eind van dit rapport zijn er basistabellen die de gemiddelden voorstellen in functie van 
een aantal achtergrondkenmerken. 
. 
Tabel 14 | Verdeling van de bloedsuikerspielgel en het HbA1c-gehalte bij de bevolking van 18 jaar en ouder, 

Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 
 

 Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Bloedsuikerspiegel (mg/dl) 
Mannen 95,0 80,8 91,2 109,4 

Vrouwen 90,7 77,2 87,3 103,6 

HbA1c (%) 
Mannen 5,5 5,0 5,4 6,0 

Vrouwen 5,4 5,0 5,4 5,9 

 
 

                                                 
 
 
 
1 Dze drempel is gebaseerd op aanbeveling van de International Diabetes Federation (43) 
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Figuur 13 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder, volgens nuchtere glycemie, Belgisch 
gezondheidsonderzoek 2018 

 

Figuur 13 toon voor elke nuchtere glycemiewaarde het percentage mannen en vrouwen met een 
lagere waarde. De verticale lijn komt overeen met de grens voor diabetes. Hieruit kan afgeleid 
worden dat ongeveer 5% van de mannen en vrouwen (100% - 95%) een nuchtere 
glycemiewaarde heeft die overeenkomt met een niet gecontroleerde diabetes. 

 

3.2. PREVALENTIE VAN DIABETES EN PREDIABETES 

Zoals te verwachten varieert de prevalentie van diabetes naargelang de criteria die men hanteert. Tabel 15 
geeft een overzicht van de prevalentie volgens de verschillende definities die worden voorgesteld in de EHES-
richtlijnen.  
 
Tabel 15 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes of prediabetes op basis van 

verschillende criteria, Belgische Gezondheidsonderzoek 2018 

Indicator Gebruikte definitie % 

GL_3 Zelfgerapporteerde diabetes  6,2 

GL_10 Gebruik van diabetesmedicatie (zelfgerapporteerd) 7,7 

GL_4 Nuchtere bloedsuikerspiegel > 108 mg/dl en < 126 mg/dl (gestoorde glucosetolerantie of 
prediabetes)* 4,6 

GL_5 Nuchtere bloedsuikerspiegel ≥ 126 mg/dl 4,0 

GL_6 Geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) ≥ 6,5% 3,2 

GL_7 Nuchtere bloedsuikerspiegel ≥ 126 mg/dl of geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) ≥ 6,5% 4,7 

GL_8 Nuchtere bloedsuikerspiegel ≥ 126 mg/dl of geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) ≥ 6,5% of 
zelfgerapporteerde diabetes 8,9 

GL_9 Nuchtere bloedsuikerspiegel ≥ 126 mg/dl of geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) ≥ 6,5% of 
gebruik van diabetesmedicatie (zelfgerapporteerd) 10,1 

* Bij de berekening van deze indicator werden personen die medicatie voor diabetes gebruiken niet in rekening gebracht. 
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De meest volledige definitie (indicator GL_9) gaat uit van bloedwaarden en/of het gebruik van 
diabetesmedicatie. Op basis van deze definitie heeft 10,1% van de bevolking van 18 jaar en ouder diabetes. 
4,7% van de bevolking heeft een niet gekende of niet optimaal geregelde diabetes (indicator GL_7). De 
prevalentie van prediabetes of een gestoorde glucosetolerantie (indicator GL_4: nuchtere 
bloedsuikerwaarde > 108 mg/dl en < 126 mg/dl) bedraagt 4,6%.  
 
Voor de bespreking van de determinanten zal worden gefocust op deze drie indicatoren. 
 
Er zijn geen significante verschillen in de prevalentie van diabetes, niet gekende of slecht gecontroleerde 
diabetes en prediabetes tussen mannen en vrouwen. Er is wel een zeer belangrijke leeftijdsgradiënt. Zowel de 
prevalentie van diabetes als van niet gekende of slecht gecontroleerde diabetes en prediabetes nemen sterk 
toe met de leeftijd. De prevalentie van diabetes stijgt van 2,3% bij de 18-39-jarigen, over 7,5% bij de 40-59-
jarigen tot 26,7% bij de 65-plussers. Voor niet gekende of niet optimaal gecontroleerde diabetes bedragen deze 
percentages respectievelijk 1,0%, 5,0% en 10,3% en voor prediabetes 1,1%, 4,3% en 12,0%. 
 
Hoewel er aanwijzingen zijn dat de prevalentie van diabetes hoger is bij lager opgeleiden, zijn de verschillen 
niet significant. Voor niet gekende of slecht gecontroleerde diabetes is dit wel het geval. Na correctie voor leeftijd 
en geslacht is het percentage personen met een niet gekende of slecht gecontroleerde diabetes 3,6 keer hoger 
bij personen die hoogstens een diploma secundair onderwijs hebben dan bij personen met een diploma hoger 
onderwijs. Voor prediabetes zijn er geen socio-economische verschillen. 
 
De prevalentie van diabetes is significant hoger in het Waals Gewest (16,2%) dan in het Vlaams (7,4%) en 
Brussels Gewest (8,0%) en dit is ook zo na correctie voor leeftijd en geslacht. In het Waals Gewest ligt ook het 
percentage personen met een niet gekende of niet optimaal gecontroleerde diabetes significant hoger (8,7%) 
dan in het Vlaams Gewest (2,9%). Er zijn geen regionale verschillen voor wat betreft de prevalentie 
van prediabetes. 

3.3. GEBRUIK VAN DIABETESMEDICATIE 

In de bevolking van 18 jaar en ouder gebruikt 7,7% diabetesmedicatie. Van alle personen die diabetes hebben 
(volgens het meest algemene criterium) gebruikt 85,6% medicatie. Van de personen die diabetesmedicatie 
gebruiken is 81,8% voldoende goed geregeld, d.w.z. zij hebben een HbA1c-gehalte < 7,0%. Deze drempel is 
gebaseerd op aanbevelingen van de International Diabetes Federation (43). 
 
De determinanten van het gebruik van diabetesmedicatie zijn dezelfde als voor de prevalentie van diabetes, 
wat uiteraard logisch is. De BELHES-steekproef is te klein om uitspraken te doen over populatiekenmerken die 
samenhangen met een goede regeling van de bloedwaarden bij personen die diabetesmedicatie gebruiken. 

3.4. OP DE HOOGTE VAN DIABETESDIAGNOSE 

Van alle personen met diabetes, volgens de ruimst mogelijke definitie, d.w.z. personen die ofwel gestoorde 
bloedwaarden hebben die overeenkomen met een diabetesdiagnose, ofwel diabetesmedicatie gebruiken, 
identificeert 63,4% zich als diabetespatiënt. Meer dan één op de drie diabetespatiënten is dus niet 
gediagnosticeerd. De BELHES-steekproef is te klein om uitspraken te doen over populatiekenmerken die 
samenhangen met niet-gediagnosticeerde diabetes. 
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4. Bespreking 

Informatie over de prevalentie van diabetes in België 

De BELHES levert een belangrijke bijdrage voor het inschatten van de werkelijke prevalentie van diabetes in 
België. Zeker en vast bestaan er in België andere bronnen die toelaten om de prevalentie van diabetes in te 
schatten. Het Intermutualistisch Agentschap publiceert via de IMA-atlas prevalentiecijfers van diabetes op basis 
van medicatiegebruik (43). De meeste recente gegevens (2016) geven een prevalentie voor België aan 
van 6,1%. In de gezondheidsenquête wordt de prevalentie gemeten op basis van zelfrapportering. In 2018 
bedroeg de prevalentie van diabetes in België bij de bevolking van 15 jaar en ouder op basis van 
zelfgerapporteerde informatie 5,9%. Het Intego-netwerk verzamelt incidentie en prevalentiecijfers van ziekten 
en aandoeningen in een representatief netwerk van Vlaamse huisartsen (44). Op basis van hun cijfers was de 
prevalentie in Vlaanderen in 2015 0,4% voor type 1 diabetes en 6,4% voor type 2 diabetes. Elk van deze 
bronnen heeft beperkingen. IMA-cijfers brengen geen diabetespatiënten in kaart die geen medicatie nemen. Bij 
zelfgerapporteerde gegevens kan er een probleem zijn met de validiteit van de informatie omdat personen zelf 
hun diagnose niet altijd juist inschatten, er niet van op de hoogte zijn, of fout rapporteren. Intego-gegevens zijn 
enkel beschikbaar voor Vlaanderen en hebben enkel betrekking op de huisartspatiëntenpopulatie. 

Meerwaarde van een gezondheidsonderzoek 

Hoewel de cijfers van de bronnen die hierboven vermeld worden vrij goed overeen komen, hebben ze alle drie 
dezelde lacune: ze geven geen informatie over niet-gediagnosticeerde diabetespatiënten. Inderdaad, diabetes 
is een ziekte die aanvankelijk weinig symptomen, en vooral weinig specifieke symptomen geeft. Heel wat 
diabetespatiënten zitten dus onder de radar. De WGO schat dat wereldwijd één op de twee diabetespatiënten 
niet is gekend (45). Het is pas via een nationaal gezondheidsonderzoek dat niet-gediagnosticeerde 
diabetespatiënten in kaart kunnen worden gebracht. 

Belangrijkste resultaten van het gezondheidsonderzoek 

De kerncijfers die uit dit gezondheidsonderzoek komen, zijn dat 10% van de bevolking van 18 jaar en ouder in 
België diabetes heeft, dat iets meer dan één op de drie diabetespatiënten (37%) niet gekend is en dat 18% van 
de patiënten die diabetesmedicatie gebruiken toch nog een te hoge bloedsuikerspiegel heeft. 5% van de 
bevolking heeft een ongekende of slecht gecontroleerde diabetes. Van de personen die geen diabetes hebben, 
heeft 5% een hoog risico om diabetes te ontwikkelen.  
 
Het cijfer over niet gediagnosticeerde diabetes is compatibel met wat in andere Westerse landen wordt 
vastgesteld. In de NHANES bedroeg de totale prevalentie van diabetes bij volwassenen van 20 jaar en 
ouder 14%, waarvan 4,3% niet gediagnosticeerd (46). 

Socio-economische ongelijkheden 

In het eerste rapport van de gezondheidsenquête, waarin resultaten werden voorgesteld over 
zelfgerapporteerde diabetes, werd reeds gewezen op de toename van de prevalentie van diabetes in functie 
van de leeftijd en de daling van de prevalentie naargelang het opleidingsniveau stijgt. De BELHES-resultaten 
geven verdere inzichten in de socio-economische ongelijkheden. Hoewel er geen opleidingsverschillen bestaan 
in de prevalentie van prediabetes en het gebruik van diabetesmedicatie, wordt wel vastgesteld dat ongekende 
of slecht gecontroleerde diabetes veel vaker voorkomt in de lagere opleidingscategorieën dan bij de hoogst 
opgeleiden. Dit suggereert dat er socio-economische ongelijkheden zijn in de overgang van prediabetes naar 
diabetes en in de opsporing en de uitkomst van de behandeling van diabetes.  
 
De aanwezigheid van belangrijke socio-economische ongelijkheden in biologische markers van diabetes is een 
objectief gegeven waar niemand om heen kan en dat ook elders werd vastgesteld (47). Uiteraard moet men 
daar in de preventie, screening en behandeling van diabetes oog voor hebben. Daarnaast moet echter ook 
gewerkt worden aan de ontstaansmechanismen van socio-economische ongelijkheden. Hiervoor moeten 
oplossingen worden gezocht buiten de gezondheidssector (48). 
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Diabetesscreening 

De vaststelling dat één op de drie diabetespatiënten niet gekend is, benadrukt de nood aan verder 
doorgedreven screening voor diabetes. Uit de gezondheidsenquête blijkt weliswaar dat 70% van de personen 
van 15 jaar en ouder en 81% van de 40-plussers zich in de drie jaar voorafgaand aan het interview lieten testen 
voor het bepalen van hun bloedsuikerspiegel. Toch moeten de inspanningen om diabetespatiënten vroegtijdig 
op te sporen nog geïntensifieerd worden. Zowel Domus Medica als de Société Scientifique de Médecine 
Générale (SSMG) hebben goed uitgewerkte richtlijnen voor diabetesscreening in de huisartsenpraktijk (38,39) 
waarbij wordt gebruik gemaakt van de FINDRISC-score. De FINDRISC-score is gebaseerd op leeftijd, body 
mass index (BMI), buikomtrek, gebruik van antihypertensiva, dagelijkse fysieke activiteit, eten van groenten en 
fruit, tijdelijk gestoord glucosemetabolisme en familiaal voorkomen van diabetes en helpt personen te 
identificeren met een verhoogd risico op diabetes bij wie het aangewezen is een nuchtere 
bloedsuikerspiegel te prikken. 

Kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten 

Tot slot wordt in de BELHES ook een uitkomstindicator berekend van de kwaliteit van zorg voor 
diabetespatiënten. 12% van de patiënten op diabetesmedicatie heeft geen goede bloedwaarden. Dit betekent 
natuurlijk ook dat 88% wel goed gecontroleerd is. Het zou interessant zijn om na te gaan welke socio-
demografische kenmerken geassocieerd zijn met deze uitkomstindicator, maar jammer genoeg was de 
steekproef daarvoor te klein. Dit geldt trouwens ook voor het beter profileren van de personen met niet-
gediagnosticeerde diabetes. 
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ANTROPOMETRIE, OVERGEWICHT EN 
OBESITAS 

_ 

1. Inleiding 

In de afgelopen decennia is overgewicht en obesitas onrustwekkend toegenomen in de meeste regio’s in de 
wereld. Volgens schattingen van de WGO had in 2016 39% van de volwassenen van 18 jaar en ouder 
overgewicht, waarvan 13% obesitas. Van de kinderen en adolescenten van 5 tot 19 jaar had in 2016 18% 
overgewicht (49). In Europa zijn de cijfers nog meer onrustwekkend. Volgens gegevens van Eurostat had in 
2017 52% van de Europese burgers overgewicht, waaronder 15% obesitas. De toename van overgewicht en 
obesitas is vandaag de dag één van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in de ontwikkelde 
landen. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatlijden, type 2 diabetes en bepaalde kankers 
en verhoogt het risico op vroegtijdige sterfte (49). 
 
De Body Mass Index (BMI) is een eenvoudige maat die veelvuldig gebruikt wordt om overgewicht en obesitas 
bij volwassenen in te schatten. Deze index geeft de verhouding weer tussen het gewicht van een individu en 
de lengte in het kwadraat (kg/m²). Een BMI kleiner dan 18,5 kg/m² wordt beschouwd als ondergewicht. 
Overgewicht komt voor als de BMI gelijk of hoger is dan 25 kg/m² en obesitas vanaf 30 kg/m². In België geeft 
de gezondheidsenquête 2018 aan dat 49,3% van de volwassen bevolking overgewicht heeft, waaronder 15,9% 
obesitas (50). 
 
Hoewel de BMI een belangrijke indicator is om de evolutie van overgewicht in de bevolking op te volgen, geeft 
deze geen informatie over de vetverdeling in het lichaam. Een teveel aan buikvet hangt echter samen een groot 
risico op hart-en vaatziekten, diabetes, bepaalde kankers en vroegtijdige sterfte, los van het statuut van de BMI 
(51). Daarom is het juister om overgewicht niet alleen te definiëren via de BMI, maar ook via een maat van 
abdominale obesitas (meer bepaald overmatige opstapeling van lichaamsvet in de buik) (52). Verschillende 
studies hebben aangetoond dat de buikomtrek een betere maat is om het riscio op hart- en vaatziekten, diabetes 
en vroegtijdige sterfte in te schatten dan de BMI (53). Drempelwaarden werden gedefinieerd om aan te geven 
wat de proportie van de bevolking is met een te grote buikomtrek. Men gaat uit van een milde toename van 
metabole complicaties bij een buikomtrek van 80 cm voor vrouwen en 94 cm voor mannen en een grote 
toename van dit risico bij een buikomtrek van respectievelijk 88 en 102 cm (53). In de BELHES werden enkel 
de laatste drempels gebruikt. 
 
In de gezondheidsenquête wordt de BMI bepaald op basis van het gewicht en de lengte die worden 
gerapporteerd door de respondenten. Zelfrapportering is de meest courante manier om deze gegevens in een 
bevolkingsenquête te verzamelen. Deze methode is praktisch, vlug, gemakkelijk, goedkoop en laat toe om veel 
personen te bevragen. Overgewicht en obesitas berekend aan de hand van zelfgerapporteerde maten zijn 
geassocieerd met een hoger risico op morbiditeit en vroegtijdige sterfte (54).Toch zijn er beperkingen: niet alle 
deelnemers zullen de vraag op dezelfde manier begrijpen; soms heeft men maar een vage kennis over lengte 
en gewicht en worden de waarden afgerond; en tot slot is er gezien de gevoeligheid van het onderwerp een 
probleem van sociale wenselijkheid. Deelnemers neigen ernaar om hun lengte te overschatten en hun gewicht 
te onderschatten, en dit is nog meer het geval bij personen met overgewicht en obesitas. Dit fenomeen leidt tot 
een onderschatting van de BMI en dus een onderschatting van de prevalentie overgewicht en obesitas in de 
bevolking (55). De invloed van sociale wenselijkheid kan evolueren in de tijd doordat sociale en culturele normen 
m.b.t. het gewicht veranderen (56). De overschatting van de lengte bij oudere personen kan te maken hebben 
met de afname van de lengte bij het verouderen (57). 
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Om deze vertekening te vermijden wordt aanbevolen om in plaats van zelfgerapporteerde informatie, gegevens 
te verzamelen via metingen door gezondheidsprofessionals (6,58). Het Belgisch gezondheidsonderzoek is dan 
ook heel belangrijk om de prevalentie van overgewicht en obesitas in België zo gestandaardiseerd en juist 
mogelijk in te schatten. 

2. Indicatoren  

De vragen en onderzoeken in het Belgisch gezondheidsonderzoek (BELHES) zijn gebaseerd op de 
aanbevelingen van de EHES (6). 
 
De antropometrische maten die door de verpleegkundigen werden genomen zijn de volgende : 

 De lengte in centimeter (zonder schoenen); 

 Het gewicht in kilogram (in lichte kledij en zonder schoenen); 

 Indien de verpleegkundige had aangegeven dat de persoon was gewogen met zware kledij (5% van 
de personen) werd een standaardisatie toegepast. Volgens aanbevelingen van Whigham et al. werd in 
dat geval bij vrouwen 0,8 kg en bij mannen 1,2 kg afgetrokken van het gewicht (59). 

 De buikomtrek in centimeter (zonder kledij of in lichte kledij). 

 
Aan de hand van het gewicht, de lengte en de buikomtrek werden de volgende indicatoren berekend : 

2.1. METINGEN AFKOMSTIG VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 

Deze indicatoren zijn gebaseerd op de volledige steekproef van het gezondheidsonderzoek (“A” indicatoren) 
 

AM_1A Gemiddelde lengte (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (gemeten) 

AM_4A Gemiddeld gewicht (in kg) van de bevolking van 18 jaar en ouder (gemeten) 

AM_8A Gemiddelde body mass index (BMI) van de bevolking van 18 jaar en ouder (gebaseerd op gemeten 
lengte en gewicht). De BMI komt overeen met het gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de 
lengte in meter (kg/m²). 

AM_13A Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens BMI-categorie (gebaseerd op gemeten 
lengte en gewicht): (1) ondergewicht (BMI < 18,5), (2) normaal (BMI 18,5-24,9), (3) overgewicht 
(BMI 25-29,9), (4) obesitas (BMI ≥ 30). 

AM_11A Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (BMI ≥ 25) (gebaseerd op 
gemeten lengte en gewicht) 

AM_12A Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met obesitas (BMI ≥ 30) (gebaseerd op gemeten 
lengte en gewicht) 

AM_7A Gemiddelde buikomtrek (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder 

AM_17A Percentage van de bevolking met een te grote buikomtrek (> 88 cm bij vrouwen en > 102 bij 
mannen) 

2.2. ZELFGERAPPORTEERDE MATEN IN DE GEZONDHEIDSENQUÊTE 

De indicatoren zijn afkomstig van de gezondheidsenquête, maar betreffen enkel de deelnemers aan het 
gezondheidsonderzoek waarvan de metingen gebeurden binnen de 90 dagen na het interview (“B” indicatoren). 

 
AM_2B Gemiddelde lengte (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (zelf-gerapporteerd) 

 Om de zelfgerapporteerde lengte te bepalen werd de volgende vraag gesteld : 

 NS.01 Hoe groot bent u, zonder schoenen aan? (… cm) 



58 
 

AM_5B Gemiddeld gewicht (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (zelf-gerapporteerd) 

 Om het zelfgerapporteerd gewicht te bepalen werd de volgende vraag gesteld: 

 NS.02.B Hoeveel weegt u zonder kleding en zonder schoenen aan? (… kg) 

 Indien de persoon zwanger was op het moment van het interwiew, werd gevraagd naar het gewicht 
vóór de zwangerschap. 

AM_9B Gemiddelde BMI van de bevolking van 18 jaar en ouder (gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte 
en gewicht) 

AM_14B Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (BMI ≥ 25) (gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht) 

AM_15B Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met obesitas (BMI ≥ 30) (gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht) 

AM_16B Verdeling van de bevolking volgens BMI-categorie (gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en 
gewicht) 

 

2.3.  VERSCHIL TUSSEN OBJECTIEVE METINGEN EN ZELFGERAPPORTEERDE RESULTATEN 

Voor deze vergelijking werden enkel de objectieve metingen weerhouden bij personen die een onderzoek 
ondergingen binnen de 90 dagen na deelname aan de HIS 2018 (88% van de personen) en dit om eventuele 
fluctuaties van het gewicht tussen deelname aan de HIS en het gezondheidsonderzoek te vermijden 
(indicatoren “B”). 
 
AM_3B Gemiddeld verschil tussen gemeten en zelfgerappporteerde lengte (in cm) in de bevolking van 18 

jaar en ouder 

AM_6B Gemiddeld verschil tussen gemeten en zelfgerappporteerd gewicht (in kg) in de bevolking van 18 
jaar en ouder 

AM_10B Gemiddeld verschil tussen BMI gebaseerd op gemeten lengte en gewicht en BMI gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht in de bevolking van 18 jaar en ouder 

3. Resultaten 

3.1. OBJECTIEVE METINGEN 

In eerste instantie worden de resultaten van de objectieve metingen voorgesteld. Verschillende indicatoren 
worden gegroepeerd en samen voorgesteld. Voor meer gedetailleerde resutaten gelieve de tabellen te 
raadplegen op het eind van dit hoofdstuk. 

3.1.1. Gemeten lengte 

In België in 2018 was de gemiddelde lengte van een volwassen man 176,8 cm en van een volwassen vrouw 
163,1 cm. Tabel 15 toont de verdeling van de lengte: 80% van de mannen heeft een lengte tussen 167 cm 
(percentiel 10) en 186 cm (percentiel 90) en 80% van de vrouwen heeft een lengte tussen 153 cm (percentiel 
10) en 172 cm (percentiel 90). 
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Tabel 15 | Gemeten lengte (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Man 176,8 167,0 177,0 186,0 

Vrouw 163,1 153,0 163,3 172,0 

 
De lengte neemt af met de leeftijd. Personen met een diploma hoger onderwijs zijn groter dan personen met 
hoogstens een diploma hoger secundair. Het gaat om significante verschillen. Ook zijn er regionale verschillen: 
inwoners van het Vlaams Gewest zijn gemiddeld ongeveer 3 cm groter dan inwoners van het Brussels en het 
Waals Gewest. 
 
Figuur 14 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens lengte en geslacht, Belgisch 

Gezondheidsonderzoek 2018 

 
 
Figuur 14 toont voor elke lengte (X-as) het percentage (Y-as) mannen of vrouwen dat zich onder de 
aangegeven lengte bevindt. De verticale lijn geeft de mediaan aan. Hieruit blijkt dat 50% van de vrouwen 
kleiner is dan 163,4 cm (en 50% dus groter). Ander voorbeeld: het cumulatief percentage voor de lengte 
170 cm bevindt zich rond de 20%. Dit betekent dat ongeveer 20% van de mannen kleiner is dan 170 cm en 
80% groter. 

3.1.2. Gemeten gewicht 

In België in 2018 was het gemiddeld gewicht van een volwassen man 83,8 kg en het gemiddeld gewicht van 
een volwassen vrouw 70,4 kg. Tabel 16 geeft de verdeling weer van het gewicht: 80% van de mannen weegt 
tussen 66,6 kg (percentiel 10) en 102,2 kg (percentiel 90) en 80% van de vrouwen tussen 54,4 kg (percentiel 
10) en 91,1 kg (percentiel 90). 
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Tabel 16 | Gemeten gewicht in de bevolking van 18 jaar en ouder volgens geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

Geslacht Gemiddelde Percentiel 10 Mediaan Percentiel 90 

Man 83,3 66,6 81,7 102,2 

Vrouw 70,4 54,4 68,6 91,1 

 
Het gemiddeld gewicht is hoger in de leeftijdscategorie van 40-64 jaar dan bij de 18-39-jarigen. Er zijn geen 
verschillen in functie van het opleidingsniveau. Brusselaars wegen gemiddeld minder dan Walen en Vlamingen. 
 

Figuur 15 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens gewicht en geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 

Figuur 15 toont voor elke lengte (X-as) het percentage (Y-as) mannen of vrouwen dat zich onder het 
aangegeven gewicht bevindt. De verticale lijn geeft de mediaan aan. Hieruit blijkt dat 50% van de vrouwen 
minder weegt dan 67,7 kg (en 50% dus meer). Ander voorbeeld: het cumulatief percentage voor het gewicht 
90,0 kg bevindt zich rond de 70%. Dit betekent dat ongeveer 70% van de mannen minder weegt dan 90,0 
kg (en 30% dus meer). 
 

3.1.3. Body mass index (BMI) op basis van gemeten waarden 

3.1.3.1. Globale resultaten 

In België in 2018 was de gemiddelde BMI, gebaseerd op gemeten waarden, bij de bevolking van 18 jaar en 
ouder 26,6. Dit betekent dat de gemiddelde Belg te dik is. 2,0% van de volwassen bevolking heeft een BMI 
kleiner dan 18,5 en heeft dus ondergewicht. 42,6% van de volwassenen heeft een BMI tussen 18,5 en 24,9 en 
heeft een normaal lichaamsgewicht. De meerderheid van de volwassen bevolking (55,4%) heeft overgewicht 
(BMI ≥ 25),. Daaronder bevindt zich 21,2% met obesitas (BMI ≥ 30). 
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Figuur 16 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens BMI en geslacht, Belgisch 
Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 

Figuur 16 toont voor elke BMI-waarde (X-as) het percentage (Y-as) mannen en vrouwen dat zich onder de 
aangegeven waarde bevindt. De verticale lijnen geven de drempelwaarden aan voor overgewicht 
(BMI ≥ 25) en obesitas (BMI ≥ 30) aan. De drempelwaarden zijn dezelfde voor mannen als voor vrouwen. 
Het percentage vrouwen onder de drempelwaarde voor overgewicht (48,3%) is groter dan het percentage 
mannen (40,7%). Het percentage vrouwen onder de drempelwaarde voor obesitas (77,4%) is echter kleiner 
dan het percentage mannen (80,4%). 

 

3.1.3.2. Sociodemografische verschillen 

De gemiddelde BMI-waarde, het percentage personen met ondergewicht en het percentage personen met 
obesitas is niet significant verschillend tussen mannen en vrouwen. Het percentage mannen met overgewicht 
(BMI ≥ 25) (59,3%) is echter significant hoger dan het percentage vrouwen (51,7%). 
 
Ondergewicht komt vooral voor bij 18-39-jarigen(3,9%) en in Brussel (3,4%) en Wallonië (3,2%). Een normaal 
gewicht komt vaker voor bij 18-39-jarigen (59,4%), de hoogst opgeleiden (51,4%), Vlamingen (47,6%) en 
Brusselaars (45,4%). 
 
Overgewicht (BMI ≥ 25) hangt samen met de leeftijd. Daar waar “slechts” 36,7% van de personen van 18-39 
jaar overgewicht heeft, bedraagt dit percentage 74,2% bij de 65-plussers. Op jonge leeftijd hebben vrouwen 
minder de neiging om overwicht te vertonen dan mannen, maar bij de 65-plussers is dit niet langer het geval. 
Hetzelfde geldt voor obesitas. Obesitas neemt toe van 11,8% bij de 18-39-jarigen tot 28,8% bij de 65-plussers. 
Bij ouderen (65 jaar en ouder) komt obesitas vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (Tabel 17). Het percentage 
met overgewicht (BMI ≥ 25) en obesitas is hoger bij personen met hoogstens een opleiding hoger secundair 
onderwijs (respectievelijk 65% en 26,6%) dan bij de hoogst opgeleide personen (respectievelijk 46,7% en 
15,9%). Een hoger percentage personen met overgewicht (BMI ≥ 25) en obesitas wordt waargenomen in het 
Waals Gewest (65,0% en 26,7%) dan in het Brussels (51,2% en 17,3%) en het Vlaams Gewest (51,3% en 
19,0%) (Tabel 19). 
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Tabel 17 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (BMI ≥ 25) en obesitas (BMI ≥ 30), 
Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

 % overgewicht % obesitas % overgewicht % obesitas % overgewicht % obesitas 

18-39 jaar 45,4 12,9 27,3 10,6 36,7 11,8 

40-64 jaar 62,9 23,8 54,5 23,6 58,7 23,7 

65+ jaar 73,3 21,3 74,9 34,6 74,2 28,8 

Totaal 59,3 19,6 51,7 22,6 55,4 21,2 

 
 

3.1.4. Gemeten buikomtrek 

In België in 2018 was de gemiddelde buikomtrek van een volwassen man 95,8 cm en van een volwassen 
vrouw 88,6 cm. Iets minder dan driekwart van de mannen heeft een buikomtrek onder de drempel van 102 
cm, daar waar de buikomtrek bij iets meer dan de helft van de vrouwen onder de drempel van 88 cm ligt. 
Deze waarden nemen toe met de leeftijd. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn de leeftijdsverschillen 
significant. 
 

Figuur 17 | Cumulatief percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens buikomtrek en geslacht, 
Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

 

 
Figuur 17 toont voor elke waarde van de buikomtrek (X-as) het percentage (Y-as) mannen en vrouwen dat 
zich onder de aangegeven waarde bevindt. De eerste verticale lijn geeft de drempelwaarde aan voor 
vrouwen (88 cm) en de tweede de drempelwaarde voor mannen (102 cm). In deze figuur stellen we dus 
vast dat 52,7% van de vrouwen een buikomtrek heeft onder de drempelwaarde van 88 cm en 70,5% van 
de mannen een buikomtrek onder de drempelwaarde van 102 cm. 
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Tabel 18 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een te grote buikomtrek (mannen > 102 cm – 
vrouwen > 88 cm). Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

18-39 jaar 19,8% 20,8% 20,2% 

40-64 jaar 30,2% 50,3% 40,1% 

65+ jaar 43,5% 72,5% 59,9% 

Totaal 29,5% 47,3% 38,6% 

 
 
Uit de resultaten blijkt dat 29,5% van de mannen en 47,3% van de vrouwen een te grote buikomtrek heeft, 
d.w.z. een buikomtrek die respectievelijk groter dan 102 cm en 88 cm is. Het percentage personen met een te 
grote buikomtrek neemt toe met de leeftijd: van 20,2% bij de 18-39-jarigen tot 59,9% bij 65-plussers. De 
toename is groter bij vrouwen dan bij mannen (Tabel 18). De buikomtrek lijkt ook toe te nemen naarmate het 
opleidingsniveau afneemt. Bij personen met hoogstens een opleiding secundair onderwijs bedraagt dit 47,3%, 
bij personen met een diploma hoger onderwijs 30,4%. Het gaat om een significant verschil. In het Waals Gewest 
is het percentage personen met een te hoge buikomtrek groter dan in de andere twee gewesten, maar enkel 
het verschil met het Brussels Gewest is significant (Tabel 19). 
 
Tabel 19 | Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (BMI ≥ 25), obesitas (BMI ≥ 30) en 

een te grote buikomtrek (mannen > 102 cm – vrouwen > 88 cm), volgens geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en gewest, Belgisch Gezondheidsonderzoek 2018 

  % overgewicht % obesitas % te grote buikomtrek 

Totaal  55,4 21,2 38,6 

Geslacht Mannen 59,3 19,6 29,5 

Vrouwen 51,7 22,6 47,3 

Leeftijd 18-39 jaar 36,7 11,8 20,2 

40-64 jaar 58,7 23,7 40,1 

65 + jaar 74,2 28,8 59,9 

Opleiding Hoogstens secundair 65,0 26,6 47,3 

Hoger onderwijs 46,7 15,9 30,4 

Gewest Vlaanderen 51,3 19,0 36,2 

Brussel 51,2 17,3 34,0 

Wallonië 65,0 26,7 44,7 

 

3.2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OBJECTIEVE METINGEN EN DE ZELFGERAPPORTEERDE WAARDEN 

Bij alle BELHES-deelnemers waarvoor het interval tussen deelname aan de gezondheidsenquête en deelname 
aan het gezondheidsonderzoek maximum 90 dagen bedroeg (n = 1014) werden de resultaten van de 
zelfgerapporteerde antropometrische waarden in de gezondheidsenquête vergeleken met de gemeten waarden 
van het gezondheidsonderzoek. 
 
Er werd vastgesteld dat mannen hun lengte gemiddeld 0,8 cm overschatten; bij vrouwen is dit 1,4 cm. Mannen 
onderschatten hun gewicht gemiddeld 1,5 kg, vrouwen 1,8 kg. Dit heeft repercussies voor de berekening van 
de BMI. De BMI gebaseerd op de gemeten waarden is gemiddeld 0,9 hoger dan op basis van 
zelfgerapporteerde waarden, meer bepaald 0,7 bij mannen en 1,2 bij vrouwen. 
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Wanneer uitgegaan wordt van gemeten waarden, dan blijkt dat het percentage personen met overgewicht en 
obesitas respectievelijk 6,4% en 5,4% hoger is dan wanneer deze percentages worden berekend op basis van 
zelfgerapporteerde waarden. Deze verschillen zijn significant. De verschillen zijn groter bij vrouwen dan bij 
mannen, maar het verschil in schatters tussen mannen en vrouwen is niet significant. 
 
Tabel 20 | Verschillen in antropometrische waarden tussen resultaten op basis van metingen (HES) en resultaten 

op basis zelfrapportering (HIS) 

Maten Respondenten Verschillen 

 N= 1014 Verschil 95% betrouwbaarheidsinterval 

Lengte (cm) 

  

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

Vrouwen -1,4 (-1,8;-1,1) 

Gewicht (kg) 

  

Mannen 1,5 (1,1;1,9) 

Vrouwen 1,8 (1,3;2,2) 

BMI (kg/m²) 

  

  

Mannen 0,7 (0,6;0,9) 

Vrouwen 1,2 (1,0;1,3) 

Totaal 0,9 (0,8;1,1) 

Overgewicht (%) 

  

  

Mannen 5,7 (2,9;8,6) 

Vrouwen 6,4 (3,5;9,1) 

Totaal 6,0 (4,0;8,0) 

Obesitas (%) 

  

  

Mannen 4.9 (2,3;7,5) 

Vrouwen 5.8 (2,9;8,8) 

Totaal 5.4 (3,4;7,4) 

 
 

4. Bespreking 

Een gezondheidsonderzoek heeft heel wat voordelen. Antropometrische waarden op basis van een klinisch 
onderzoek (meten van lengte, gewicht en buikomtrek) laten toe om te corrigeren voor de vertekening die 
optreedt bij zelfrapportering. Daarnaast kan ook de buikomtrek gemeten worden, zodat ook informatie bekomen 
wordt over de verdeling van het buikvet. Omwille van het groot risico van overgewicht en obesitas op morbiditeit 
en vroegtijdige sterfte (49) is het belangrijk om over zo juist mogelijke cijfers te beschikken, zodat deze 
problemen goed kunnen worden opgevolgd en noodzakelijke preventieve maatregelen kunnen worden 
genomen.  

 
Synthese en intrepretatie van de resultaten 
 
Het Belgisch gezondheidsonderzoek toont aan dat overgewicht en obesitas belangrijke problemen zijn in 
België. Op basis van objectieve metingen werd vastgesteld dat meer dan de helft van de bevolking (55,4%) 
overgewicht heeft en een vijfde (21,2%) obees is. Deze cijfers zijn hoger voor ouderen, lager opgeleiden en 
personen woonachtig in het Waals Gewest. Daarnaast heeft iets minder dan een derde (29,5%) van de mannen 
en bijna de helft (47,3%) van de vrouwen een te grote buikomtrek. Dit laatste verschil tussen beide geslachten 
heeft te maken met het grote verschil in drempelwaarde dat gehanteerd wordt om een te grote buikomtrek te 
definiëren. 
Deze gemeten antropometrische waarden zijn een « gouden standaard » t.o.v. de resultaten op basis van 
zelfrapportering. De resultaten van de BELHES laten toe om beide resultaten te vergelijken bij dezelfde 
personen en tonen aan dat mensen hun lengte overschatten en hun gewicht onderschatten in vergelijking met 
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objectieve maten. Dit resulteert in een onderschatting van de gemiddelde BMI en het percentage personen met 
overgewicht en obesitas wanneer men uitgaat van zelfgerapporteerde waarden. Dit wordt bevestigd door 
literatuurgegevens en de resultaten van de voedselconsumptiepeiling (VCP) die door Sciensano werd 
uitgevoerd in 2014 (52,55,56). 
 
Correctie voor dragen van zware kledij 
De BELHES-methodologie voorzag dat deelnemers moesten worden gewogen in onderkledij of lichte kledij. 
Indien deze aanbeveling niet werd gerespecteerd, werd dit door de verpleegkundigen gerapporteerd en werd 
in de analyse een correctiefactor gebruikt (59). 
 
Interne validiteit 
Voor deelname aan het gezondheidsonderzoek werd een grotere motivatie vereist van de deelnemers (2de 
huisbezoek en meer invasieve procedures) dan voor deelname aan de gezondheidsenquête. Het is mogelijk 
dat daardoor een selectievertekening optrad die een invloed heeft op de resultaten. Om de interne validiteit van 
de resultaten van het gezondheidsonderzoek m.b.t. BMI, overgewicht en obesitas te evalueren, werd een 
vergelijking gemaakt tussen zelfgerapporteerde indicatoren (afkomstig van de gezondheidsdenquête) in de 
steekproef van het gezondheidsonderzoek (n = 1152) en dezelfde zelfgerapporteerde indicatoren in de 
volledige steekproef van de gezondheidsenquête (n = 9594). De gemiddelde waarde van de BMI op basis van 
zelfgerapporteerde waarden is in beide steekproeven zeer gelijkaardig (Tabel 21). De kleine verschillen in het 
percentage personen met overgewicht en obesitas op basis van zelfgerapporteerde waarden zijn niet 
significant. Daaruit kan besloten worden dat selectievertekening weinig tot geen invloed had op de resultaten 
van de antropometrische waarden in het gezondheidsonderzoek, althans als vergeleken wordt met de volledige 
steekproef van de gezondheidsenquête. 
 
Tabel 21 | Vergelijking van antropometrische waarden bij de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van 

zelfrapportering tussen de steekproef van het gezondheidsonderzoek en de steekproef van de 
gezondheidsenquête, Belgisch gezondheidsonderzoek 2018 

      Steekproef gezondheidsonderzoek Steekproef gezondheidsenquête  

N 
 

1152 9594 

  % 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) % 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 

BMI 

  

  

Mannen 26,0 (25,5-26,4) 25.9 (25,8-26,1) 

Vrouwen 25,4 (24,9-25,9) 25.0 (24,8-25,2) 

Totaal 25,7 (25,3-26,0) 25,5 (25,3-25,6) 

% overgewicht 

  

  

Mannen 53,5 (47,9-59,2) 55,3 (53,3-57,4) 

Vrouwen 45,5 (40,5-50,5) 43,4 (41,5-45,4) 

Totaal 49,5 (45,6-53,4) 49,3 (47,8-50,7) 

% obesitas 

  

  

Mannen 14,3 (10,9-17,6) 16,7 (15,2-18,2) 

Vrouwen 16,6 (12,7-20,5) 15,0 (13,7-16,4) 

Totaal 15,4 (12,8-18,1) 15,9 (14,8-16,9) 
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Vergelijkende gegevens 

Om een vergelijking te kunnen maken met gegevens van de Belgische voedselconsumptiepeiling van 2014 
werden de cijfers van Belgische gezondheidsonderzoek herberekend voor de leeftijdsgroep van 18-64 jaar. We 
stellen vast dat het percentage overgewicht en obesitas bij vrouwen lager is in het Belgisch 
gezondheidsonderzoek (respectievelijk 43,2% en 17,7%) dan in de voedselconsumptiepeiling (respectievelijk 
48,1% en 20,1%). Omwille van de beperkte steekproefgrootte is er echter een overlap van de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen .We kunnen er dus niet van uitgaan dat er significante verschillen zijn tussen de 
resultaten van beide studies. 
 
Tabel 22 | Vergelijking van het percentage personen met overgewicht en obesitas in de leeftijdsgroep 18-64 jaar 

tussen het Belgisch Gezondheidsonderezoek 2018 en de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014. 
 

  BELHES 2018  VCP 2014    

  % 95% BI % 95% BI 

% overgewicht 

  

  

Mannen 55,5 (48,8-62,1) 57,9 (53,0-62,7) 

Vrouwen 43,5 (37,9-48,6) 48,1 (43,3-53,0) 

Totaal 49,5 (45,0-54,0) 53,1 (49,6-56,5) 

% obesitas 

  

  

Mannen 18,6 (13,5-23,8) 18,9 (15,1-22,6) 

Vrouwen 17,7 (13,5-22,0) 20,1 (16,0-24,2) 

Totaal 18,2 (14,8-21,6) 19,5 (16,7-22,2) 

 
De resultaten van het Belgisch gezondheidsonderzoek zijn vergelijkbaar met deze van het Groothertogdom 
Luxemburg, waar tussen 2013 en 2015 eveneens een nationaal gezondheidsonderzoek plaatsvond. In het 
Luxemburgs onderzoek had 51,5% van bevolking overgewicht op basis van zelfgerapporteerde cijfers (49,5% 
in de BHIS) en 57,2% overgewicht op basis van gemeten waarden (55,4% in de BELHES). Het verschil tussen 
beide schattingen bedroeg 5,7% in België en 6,0% in Luxemburg. In Luxemburg was 17,0% van de bevolking 
obees volgens zelfrapportering (15,4% in de BHIS), terwijl dit percentage 20,3% bedroeg op basis van de 
gemeten waarden (21,2% in de BELHES). Het verschil tussen de resultaten gebaseerd op zelfrapportering en 
objectieve metingen bedroeg 3,3% in Luxemburg en 5,4% in België (15). 

 
Conclusie 
Als conclusie kan worden gesteld dat in 2018 een belangrijk deel van de bevolking in België overgewicht had 
en/of een te grote buikomtrek. Uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat dit aandeel van de bevolking nog groter 
is als uitgegaan wordt van objectieve maten. Het is daarom primordiaal om acties op te zetten die gezonde 
voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging promoten. Educatieve beleidsmaatregelen, vooral in het 
onderwijs, kunnen een doelmatig instrument zijn voor de preventie van obesitas in alle socio-
economische groepen.  
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ALGEMENE BESPREKING 
_ 

In 2018 en 2019 werd in België voor het eerst een nationaal gezondheidsonderzoek georganiseerd, de 
BELHES. Bij het uitvoeren van de BELHES werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Europese richtlijnen die 
in de afgelopen jaren werden uitgewerkt in het kader van het EHES-initiatief, een samenwerking tussen 
experten van verschillende EU-lidstaten, met als doelstelling het verzamelen van vergelijkbare, kwalitatief 
hoogstaande gegevens over de gezondheid en gezondheidsrisico’s bij de volwassen Europese bevolking. 
 
De BELHES werd uitgevoerd bij een deel van de steekproef van de gezondheidsenquête 2018. Door het 
berekenen van wegingsfactoren zijn de resultaten representatief voor de totale Belgische bevolking. 
 
De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de basismetingen die de EHES aanbeveelt: 
 

 Meten van de bloeddruk 

 Meten van het lichaamsgewicht en de lengte 

 Meten van de buikomtrek 

 Bepalen van het serum cholesterol 

 Bepalen van de suikerspiegel in het bloed 

 Bepalen van het geglycosyleerd hemoglobine in het bloed 

 
Via deze metingen werd objectieve informatie verzameld over het voorkomen van belangrijke risicofactoren van 
hart- en vaataandoeningen in de algemene volwassen bevolking van België. Zo blijkt dat 20% van de 
volwassenen een te hoge bloeddruk heeft en 10% een hoge cholesterol risicofactor. Op basis van gemeten 
waarden van lengte en gewicht blijkt dat 55% van de volwassenen bevolking overgewicht heeft, terwijl dit op 
basis van zelfrapportering “maar” 49% is. Negenendertig procent van de personen van 18 jaar en ouder heeft 
een ongezonde buikomtrek, een indicator die het risico op hart- en vaataandoeningen nog beter weergeeft dan 
de BMI.  
 
De resultaten van de BELHES zijn een belangrijke aanvulling van eerdere resultaten van de 
gezondheidsenquête 2018 (50,60,61) en versterken enkel de boodschap dat aandacht voor risicofactoren voor 
hart- en vaatlijden hoog op de agenda moet blijven van een preventief gezondheidsbeleid. Daarbij moet 
enerzijds ingezet worden op het promoten van een gezonde levensstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, 
niet roken, matig alcoholgebruik), maar anderzijds ook op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van 
risicofactoren die aanvankelijk vaak asymptomatisch zijn of aspecifieke symptomen geven, zoals een hoge 
bloeddruk, een hoog serumcholesterol en een te hoge bloedsuikerspiegel, maar op lange termijn ernstige 
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het is vooral een combinatie van factoren die het risico bepaalt. 
De huisarts is best geplaatst om dit risico in te schatten, aangepast gezondheidsadvies te geven en indien nodig 
een behandeling op te starten. 
 
De vaststelling dat één op de drie personen met diabetes niet weet dat hij of zij aan deze ziekte lijdt, is een 
belangrijk resultaat van de BELHES. Tot op heden werd er weliswaar van uitgegaan dat een groot aantal 
diabetespatiënten niet gekend was, maar de BELHES plakt daar nu ook een cijfer op dat gebaseerd is op 
objectieve metingen bij de algemene bevolking. Ook de onderschatting van het probleem van overgewicht en 
obesitas op basis van zelfgerapporteerde gegevens wordt in kaart gebracht. De BELHES laat dus toe om de 
grootteorde van de diabetes- en obesitas-epidemie in ons land juister in te schatten. 
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Enkele indicatoren werden berekend die betrekking hebben op de uitkomst van de zorg. Zo heeft slechts 58% 
van de personen die geneesmiddelen nemen voor hoge bloeddruk een optimale bloeddrukwaarde, heeft 68% 
van de personen die cholesterolverlagers nemen een optimale serum cholesterolwaarde en 89% van de 
personen die geneesmiddelen nemen tegen diabetes een goed geregelde bloedsuikerspiegel. Het is moeilijk 
om te achterhalen welke factoren daarbij een rol spelen. Deze kunnen te maken hebben met medische 
opvolging, therapietrouw, context,… De gegevens van de BELHES laten niet toe om dit verder te exploreren. 
Toch zijn deze cijfers nuttig omdat ze als benchmark kunnen worden gebruikt voor gelijkaardig 
bevolkingsonderzoek in de toekomst. 
 
Het is nodig om ook enkele beperkingen van dit onderzoek te vermelden. Volgens de EHES-richtlijnen bedraagt 
de minimum steekproef voor een nationaal gezondheidsonderzoek 4000 personen (6). Om budgettaire redenen 
diende de steekproef van de BELHES beperkt te worden tot iets minder dan 1200 personen. Dit is voldoende 
om globale schatters te berekenen, maar voor een grondige studie van determinanten en het maken van 
schattingen in deelpopulaties is een grotere steekproef nodig. Bij een eventueel volgende HES moet er zeker 
voor gezorgd worden dat de minimum steekproefgrootte die door EHES wordt vooropgesteld wordt benaderd. 
 
Verder moet ook gewezen worden op een mogelijke selectievertekening omdat deelnemers aan de BELHES 
systematisch kunnen verschillen van de niet-deelnemers. Een vergelijking tussen BELHES deelnemers en HIS-
respondenten die niet aan de BELHES deelnamen omdat ze weigerden of niet meer opnieuw konden worden 
gecontacteerd, toonde aan dat de BELHES-deelnemers vaker aangaven dat hun gezondheid goed tot zeer 
goed was dan de niet-deelnemers. Dit “healthy volunteer effect” zou tot gevolg kunnen hebben dat de hier 
voorgestelde resultaten eigenlijk rooskleuriger zijn dan de werkelijke situatie. 
 
Tenslotte moet er ook op gewezen worden dat de manier waarop klinische diagnoses zoals hoge bloeddruk en 
diabetes in een HES geoperationaliseerd worden, minder accuraat zijn dan diagnoses in de klinische praktijk, 
die in regel gebaseerd zijn op verschillende metingen op verschillende tijdstippen.  
 
Toch kan als algemene conclusie gesteld worden dat de BELHES waardevolle resultaten oplevert. Om zicht te 
hebben op de mate waarin verschillend risicofactoren op populatieniveau samen voorkomen, zullen de 
gegevens over cardiovasculaire risicofactoren nog verder worden uitgediept. Het is immers een grote 
meerwaarde van de BELHES dat tegelijkertijd informatie beschikbaar is over gewicht en lengte, buikomtrek, 
bloedlipiden, bloedsuikerspiegel, bloeddruk, maar ook over lichaamsbeweging, roken en voedingsgewoonten. 
In dit rapport werden de belangrijkste onderwerpen besproken, maar niet alle gegevens werden er in verwerkt. 
Andere onderwerpen zullen aan bod komen in bijkomende publicaties. Ook werden BELHES-stalen van de 
personen die hiervoor de toestemming gaven in een biobank opgeslagen en worden koppelingen voorzien met 
andere gegevensbestanden. De uiteindelijke bedoeling is om de gegevens van dit eerste nationaal 
gezondheidsonderzoek zo optimaal mogelijk te valoriseren en verdere informatie en inzichten te verwerven die 
nuttig zijn voor een proactief gezondheidsbeleid.  
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Tabel B 1. Gemiddelde systolische bloeddruk (mmHg) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

HT_01 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddel
de (Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 124,1 (122,5-125,8) 123,9 (122,4-125,5) 559 

Vrouwen 118,3 (116,1-120,5) 117,3 (115,8-118,9) 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 111,4 (109,9-112,9) 111,4 (109,9-112,8) 324 

40-64 jaar 120,5 (118,9-122,1) 120,4 (118,8-122,0) 599 

65+ jaar 135,3 (132,2-138,4) 135,7 (132,5-138,9) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 124,3 (122,0-126,7) 121,5 (119,7-123,3) 530 

Hoger onderwijs 118,0 (116,4-119,7) 119,7 (118,3-121,1) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 121,6 (119,6-123,7) 120,7 (119,1-122,3) 544 

Brussels Gewest 120,2 (117,9-122,6) 121,5 (119,5-123,6) 275 

Waals Gewest 120,5 (118,0-122,9) 120,0 (118,1-121,8) 360 

 
JAAR 

 
2018 121,1 (119,7-122,6) . . 1179 

 
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 2. Gemiddelde diastolische bloeddruk (mmHg) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

HT_02 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 77,8 (76,8-78,9) 77,5 (76,5-78,5) 559 

Vrouwen 75,8 (74,9-76,8) 75,5 (74,7-76,4) 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 72,7 (71,5-73,9) 72,7 (71,5-73,9) 324 

40-64 jaar 79,6 (78,5-80,6) 79,5 (78,5-80,6) 599 

65+ jaar 77,2 (75,9-78,5) 77,3 (76,0-78,6) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 77,4 (76,3-78,5) 76,9 (75,8-78,0) 530 

Hoger onderwijs 76,2 (75,2-77,3) 76,2 (75,2-77,1) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 76,4 (75,3-77,4) 76,0 (75,0-76,9) 544 

Brussels Gewest 76,9 (75,7-78,1) 77,1 (75,9-78,2) 275 

Waals Gewest 77,6 (76,2-79,0) 77,3 (76,0-78,5) 360 

 
JAAR 

 
2018 76,8 (76,0-77,6) . . 1179 

 
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 3. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met zelfgerapporteerde hoge bloeddruk, 
België 

 

HT_03 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,8 (11,4-18,2) 10,3 (7,3-14,4) 560 

Vrouwen 16,9 (13,1-20,7) 11,2 (8,3-15,0) 624 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 3,0 (0,9-5,1) 3,0 (1,5-6,0) 326 

40-64 jaar 15,9 (12,6-19,2) 15,9 (12,9-19,5) 601 

65+ jaar 33,5 (26,4-40,5) 33,4 (26,9-40,5) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 21,4 (17,0-25,8) 13,1 (9,6-17,5) 531 

Hoger onderwijs 10,3 (7,5-13,1) 8,3 (5,8-11,8) 631 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 15,2 (11,6-18,7) 10,0 (7,2-13,7) 546 

Brussels Gewest 13,8 (9,5-18,0) 10,9 (7,4-15,8) 275 

Waals Gewest 17,9 (13,3-22,6) 12,3 (8,7-17,3) 363 

 
JAAR 

 
2018 15,9 (13,3-18,5) . . 1184 

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

 
  



80 
 

Tabel B 4. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge of potentieel hoge bloeddruk**, 
België 

 

HT_04 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 33,0 (28,4-37,6) 26,2 (21,3-31,8) 556 

Vrouwen 32,6 (27,8-37,5) 23,9 (19,4-29,2) 618 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 6,6 (3,4-9,7) 6,5 (4,0-10,5) 323 

40-64 jaar 32,8 (28,3-37,2) 32,7 (28,4-37,3) 595 

65+ jaar 68,0 (61,3-74,6) 68,1 (61,2-74,3) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 40,9 (35,3-46,6) 27,7 (22,3-34,0) 525 

Hoger onderwijs 25,0 (20,7-29,2) 22,2 (17,9-27,2) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 31,5 (26,7-36,3) 22,6 (18,3-27,5) 539 

Brussels Gewest 27,8 (21,8-33,7) 24,6 (18,6-31,7) 275 

Waals Gewest 37,0 (30,2-43,8) 29,9 (23,4-37,4) 360 

 
JAAR 

 
2018 32,8 (29,3-36,4) . . 1174 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk > 90mmHg of gebruik van geneesmiddelen 
voor hoge bloeddruk 
  



81 
 

Tabel B 5. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoge bloeddruk**, België 

 

HT_05 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 20,1 (16,3-23,8) 15,1 (11,6-19,6) 559 

Vrouwen 19,9 (15,6-24,3) 14,1 (10,9-18,1) 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 4,6 (2,1-7,0) 4,6 (2,7-7,8) 324 

40-64 jaar 20,1 (16,3-24,0) 20,1 (16,5-24,2) 599 

65+ jaar 40,4 (32,8-48,0) 40,5 (33,2-48,2) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 24,6 (19,8-29,3) 15,9 (11,8-21,1) 530 

Hoger onderwijs 15,6 (12,0-19,3) 13,5 (10,5-17,2) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 20,3 (16,2-24,5) 14,4 (11,3-18,3) 544 

Brussels Gewest 19,1 (14,3-24,0) 16,5 (12,4-21,6) 275 

Waals Gewest 19,7 (14,4-24,9) 14,3 (9,9-20,2) 360 

 
JAAR 

 
2018 20,0 (17,0-23,0) . . 1179 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk > 90mmHg 
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Tabel B 6. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een geïsoleerde hoge systolische 
bloeddruk**, België 

 

HT_06 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,2 (4,9-9,4) 1,5 (0,6-3,4) 559 

Vrouwen 10,8 (6,9-14,7) 2,1 (1,0-4,4) 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 0,1 (0,0-0,4) 0,1 (0,0-0,9) 324 

40-64 jaar 3,2 (1,7-4,8) 3,2 (2,0-5,2) 599 

65+ jaar 31,7 (24,0-39,3) 31,1 (24,5-38,6) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 12,3 (8,2-16,4) 1,8 (0,8-4,0) 530 

Hoger onderwijs 6,0 (3,4-8,6) 1,8 (0,8-4,0) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 10,1 (6,7-13,6) 1,9 (0,9-4,1) 544 

Brussels Gewest 7,0 (3,5-10,5) 1,8 (0,6-4,9) 275 

Waals Gewest 7,6 (3,7-11,6) 1,4 (0,6-3,5) 360 

 
JAAR 

 
2018 9,0 (6,6-11,4) . . 1179 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Systolische bloeddruk > 140 mmHg en diastolische bloeddruk < 90mmHg 
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Tabel B 7. Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens de arteriële bloeddruk, België 
 

HT_07 Optimale 
bloeddruk 

Normale 
bloeddruk 

Normaal 
verhoogde 
bloeddruk 

Hyper- 
tensie 

graad 1 

Hyper- 
tensie 

graad 2 

Hyper- 
tensie 

graad 3 

N 

GESLACHT Mannen 37,2 24,1 18,6 15,2 4,0 0,8 559 

Vrouwen 52,1 15,2 12,7 13,9 4,6 1,4 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 67,8 19,3 8,4 4,4 0,1 0.0 324 

40-64 jaar 42,1 22,2 15,5 15,3 3,5 1,4 599 

65+ jaar 19,3 14,8 25,5 26,7 11,6 2,1 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 37,7 20,3 17,4 16,9 5,8 1,8 530 

Hoger onderwijs 51,6 18,9 13,9 12,1 3,0 0,5 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 45,2 17,7 16,8 15,0 4,5 0,8 544 

Brussels Gewest 48,2 19,4 13,2 13,0 4,4 1,8 275 

Waals Gewest 43,2 23,0 14,1 14,1 4,0 1,5 360 

 
JAAR 

 
2018 44,9 19,5 15,6 14,5 4,3 1,1 1179 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 8. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met hoge of potentieel hoge bloeddruk** dat 
aangeeft te lijden aan hoge bloeddruk, België 

 

HT_08 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 39,7 (31,7-47,7) 31,6 (21,7-43,6) 203 

Vrouwen 49,8 (40,8-58,9) 40,8 (29,4-53,2) 179 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 22,9 (7,4-38,4) 22,6 (8,7-47,2) 26 

40-64 jaar 43,2 (34,6-51,8) 43,8 (35,3-52,7) 189 

65+ jaar 49,2 (39,8-58,6) 48,6 (39,6-57,6) 167 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 49,6 (41,0-58,2) 40,1 (28,0-53,5) 211 

Hoger onderwijs 36,2 (27,5-44,9) 28,5 (19,0-40,2) 159 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 44,7 (35,7-53,6) 35,1 (24,1-48,0) 167 

Brussels Gewest 42,3 (31,0-53,7) 35,4 (23,7-49,0) 84 

Waals Gewest 45,9 (35,5-56,2) 37,7 (25,7-51,5) 131 

 
JAAR 

 
2018 44,9 (38,7-51,1) . . 382 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk > 90mmHg of gebruik van geneesmiddelen 
voor hoge bloeddruk 
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Tabel B 9. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geneesmiddelen voor hoge bloeddruk 
gebruikt, België 

 

HT_09 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 20,9 (17,0-24,9) 13,2 (9,5-17,9) 557 

Vrouwen 22,4 (18,1-26,7) 12,9 (9,1-17,9) 622 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,6 (0,5-4,7) 2,6 (1,1-5,8) 325 

40-64 jaar 18,6 (15,0-22,2) 18,6 (15,2-22,4) 597 

65+ jaar 53,5 (46,2-60,8) 53,5 (46,3-60,6) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 29,0 (23,9-34,2) 14,8 (10,7-20,1) 526 

Hoger onderwijs 14,6 (11,2-18,0) 10,8 (7,4-15,6) 631 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 19,6 (15,6-23,7) 10,8 (7,5-15,1) 541 

Brussels Gewest 17,8 (12,9-22,8) 12,8 (8,4-18,9) 275 

Waals Gewest 26,9 (20,8-33,1) 17,6 (12,4-24,2) 363 

 
JAAR 

 
2018 21,7 (18,6-24,8) . . 1179 

 
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 met hoge of potentieel hoge bloeddruk** dat 
geneesmiddelen voor hoge bloeddruk gebruikt, België 

 

HT_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 64,3 (56,4-72,2) 55,5 (43,6-66,9) 203 

Vrouwen 69,2 (60,4-78,0) 58,1 (45,3-69,9) 179 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 40,6 (18,7-62,5) 40,6 (19,9-65,2) 26 

40-64 jaar 56,9 (48,5-65,2) 57,1 (48,5-65,2) 189 

65+ jaar 78,9 (70,7-87,2) 78,8 (69,5-85,8) 167 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 71,0 (63,0-79,0) 59,0 (46,4-70,6) 211 

Hoger onderwijs 59,6 (50,3-68,9) 52,1 (38,3-65,6) 159 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 63,2 (54,2-72,1) 50,1 (36,6-63,6) 167 

Brussels Gewest 64,3 (53,6-74,9) 57,0 (43,2-69,8) 84 

Waals Gewest 73,3 (63,8-82,7) 65,4 (51,4-77,2) 131 

 
JAAR 

 
2018 66,8 (60,7-72,9) . . 382 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Systolische bloeddruk > 140 mmHg of diastolische bloeddruk > 90mmHg of gebruik van geneesmiddelen 
voor hoge bloeddruk 
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Tabel B 11. Percentage van de personen van 18 jaar en ouder die geneesmiddelen voor hoge bloeddruk 
gebruiken dat een normale bloeddruk heeft, België 

 
 

HT_11 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 60,3 (50,5-70,1) 68,0 (49,4-82,2) 130 

Vrouwen 56,1 (45,2-67,0) 64,8 (48,0-78,7) 124 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 73,7 (36,3-100,0) 73,9 (33,8-94,0) 10 

40-64 jaar 66,9 (56,2-77,6) 66,9 (55,6-76,5) 109 

65+ jaar 51,4 (41,4-61,3) 51,5 (41,6-61,3) 135 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 55,4 (45,7-65,1) 64,0 (45,0-79,5) 149 

Hoger onderwijs 62,9 (50,0-75,7) 67,2 (49,7-81,0) 96 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 55,4 (44,5-66,3) 65,4 (46,2-80,6) 107 

Brussels Gewest 48,3 (34,3-62,3) 55,2 (37,0-72,0) 54 

Waals Gewest 63,9 (51,8-76,1) 71,4 (51,3-85,6) 93 

 
JAAR 

 
2018 58,1 (50,6-65,6) . . 254 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 12. Gemiddeld hartritme (hartslagen per minuut) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

HT_12 
Gemiddelde (Ruw) 95% BI gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 65,8 (64,4-67,1) 65,8 (64,4-67,2) 559 

Vrouwen 69,8 (68,8-70,9) 70,0 (69,0-71,0) 620 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 69,9 (67,8-72,0) 69,9 (67,9-72,0) 324 

40-64 jaar 68,2 (67,3-69,1) 68,2 (67,4-69,1) 599 

65+ jaar 64,5 (63,0-66,0) 64,3 (62,8-65,8) 256 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 68,4 (67,2-69,5) 69,2 (68,0-70,3) 530 

Hoger onderwijs 67,4 (66,0-68,7) 66,9 (65,5-68,2) 627 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 66,2 (65,0-67,4) 66,4 (65,1-67,6) 543 

Brussels Gewest 70,5 (68,8-72,2) 70,2 (68,5-71,9) 275 

Waals Gewest 70,1 (68,6-71,7) 70,2 (68,8-71,6) 361 

 
JAAR 

 
2018 67,9 (67,0-68,7) . . 1179 

 
 

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 13. Gemiddelde totaal serum cholesterol (mg/dL) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

CL_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddel
de (Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 187,9 (184,3-191,6) 187,3 (183,7-190,9) 471 

Vrouwen 192,5 (187,7-197,2) 191,6 (187,1-196,0) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 175,1 (170,2-180,0) 175,2 (170,3-180,1) 287 

40-64 jaar 198,1 (194,5-201,7) 198,2 (194,6-201,8) 516 

65+ jaar 197,4 (188,4-206,5) 197,2 (188,5-206,0) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 189,7 (184,7-194,6) 186,8 (182,2-191,3) 433 

Hoger onderwijs 190,3 (186,3-194,3) 191,3 (187,2-195,3) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 188,9 (184,4-193,4) 188,2 (183,9-192,6) 464 

Brussels Gewest 188,5 (182,5-194,5) 189,8 (184,3-195,3) 233 

Waals Gewest 193,6 (188,9-198,3) 191,9 (187,4-196,5) 298 

 
JAAR 

 
2018 190,2 (187,1-193,4) . . 995 

 
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 14. Gemiddeld HDL-cholesterol (mg/dL) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

CL_2 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddel
de (Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 51,9 (50,3-53,5) 52,1 (50,5-53,7) 473 

Vrouwen 64,5 (62,9-66,2) 64,5 (62,9-66,1) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 56,3 (54,0-58,7) 56,5 (54,4-58,6) 288 

40-64 jaar 57,6 (55,9-59,3) 57,8 (56,2-59,4) 517 

65+ jaar 63,1 (60,2-66,1) 62,6 (59,9-65,3) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 57,2 (55,3-59,2) 56,7 (54,8-58,5) 434 

Hoger onderwijs 59,3 (57,5-61,1) 60,0 (58,3-61,6) 548 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 57,6 (55,8-59,4) 57,8 (56,2-59,5) 465 

Brussels Gewest 57,7 (55,2-60,2) 58,2 (55,8-60,6) 233 

Waals Gewest 60,0 (57,8-62,2) 59,8 (57,7-61,9) 299 

 
JAAR 

 
2018 58,3 (57,0-59,6) . . 997 

 
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 15. Gemiddeld non-HDL cholesterol (mg/dL) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

CL_3 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddel
de (Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 135,9 (132,2-139,6) 135,1 (131,5-138,7) 471 

Vrouwen 127,9 (123,0-132,8) 127,1 (122,4-131,7) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 118,7 (113,6-123,8) 118,6 (113,7-123,6) 287 

40-64 jaar 140,5 (136,7-144,3) 140,4 (136,6-144,1) 516 

65+ jaar 134,3 (125,4-143,2) 134,7 (125,8-143,5) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 132,4 (127,3-137,4) 130,1 (125,3-134,8) 433 

Hoger onderwijs 131,0 (127,0-135,0) 131,3 (127,2-135,4) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 131,3 (126,7-135,8) 130,4 (126,0-134,8) 464 

Brussels Gewest 130,8 (125,2-136,5) 131,6 (126,2-136,9) 233 

Waals Gewest 133,5 (128,6-138,4) 132,1 (127,3-136,9) 298 

 
JAAR 

 
2018 131,9 (128,7-135,0) . . 995 

 
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 16. Gemiddelde verhouding totaal/HDL cholesterol in het bloed bij de bevolking van 18 jaar en 
ouder, België 

 

CL_4 
Gemiddelde (Ruw) 95% BI gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,8 (3,7-4,0) 3,8 (3,7-3,9) 471 

Vrouwen 3,1 (3,0-3,3) 3,1 (3,0-3,2) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 3,3 (3,2-3,5) 3,3 (3,2-3,5) 287 

40-64 jaar 3,7 (3,6-3,8) 3,7 (3,6-3,8) 516 

65+ jaar 3,3 (3,1-3,5) 3,3 (3,1-3,5) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 3,5 (3,4-3,7) 3,5 (3,4-3,7) 433 

Hoger onderwijs 3,4 (3,3-3,6) 3,4 (3,3-3,5) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,5 (3,4-3,6) 3,5 (3,4-3,6) 464 

Brussels Gewest 3,5 (3,4-3,7) 3,5 (3,4-3,7) 233 

Waals Gewest 3,4 (3,3-3,6) 3,4 (3,3-3,6) 298 

 
JAAR 

 
2018 3,5 (3,4-3,6) . . 995 

 
 

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 17. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een zelfgerapporteerd hoog serum 
cholesterol, België 

 

CL_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 19,8 (15,3-24,2) 17,6 (12,7-23,9) 557 

Vrouwen 21,8 (17,7-25,9) 18,6 (14,7-23,3) 624 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 9,5 (3,6-15,4) 9,5 (5,0-17,3) 325 

40-64 jaar 19,4 (15,6-23,2) 19,4 (15,9-23,5) 599 

65+ jaar 38,8 (31,3-46,3) 38,7 (31,7-46,3) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 24,9 (19,4-30,4) 19,4 (13,3-27,3) 529 

Hoger onderwijs 17,1 (13,5-20,8) 17,1 (13,7-21,2) 630 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 21,0 (16,9-25,1) 18,0 (14,4-22,4) 545 

Brussels Gewest 17,5 (12,0-23,0) 16,8 (12,3-22,6) 274 

Waals Gewest 21,5 (14,8-28,3) 18,8 (11,7-28,6) 362 

 
JAAR 

 
2018 20,8 (17,6-24,0) . . 1181 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 18. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog totaal serum cholesterol (> 190 
mg/dL), België 

 

CL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 45,6 (40,0-51,3) 44,5 (38,5-50,6) 471 

Vrouwen 48,2 (42,8-53,5) 47,0 (41,7-52,4) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 32,0 (24,4-39,5) 32,0 (24,9-39,9) 287 

40-64 jaar 55,7 (50,7-60,8) 55,8 (50,6-60,8) 516 

65+ jaar 52,0 (43,1-60,9) 51,8 (42,9-60,6) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 46,6 (40,7-52,5) 43,6 (37,6-49,8) 433 

Hoger onderwijs 46,8 (41,1-52,4) 47,1 (41,1-53,2) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 43,7 (38,0-49,3) 42,5 (36,7-48,5) 464 

Brussels Gewest 46,8 (39,1-54,4) 47,6 (40,2-55,2) 233 

Waals Gewest 53,8 (46,7-60,9) 52,0 (44,6-59,3) 298 

 
JAAR 

 
2018 46,9 (42,9-51,0) . . 995 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 19. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog serum 
cholesterol**, België 

 

CL_7 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 58,0 (52,1-63,8) 59,5 (52,9-65,7) 469 

Vrouwen 58,5 (53,1-64,0) 59,0 (53,2-64,5) 523 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 35,1 (27,4-42,8) 35,1 (27,9-43,0) 286 

40-64 jaar 63,6 (58,6-68,7) 63,6 (58,5-68,5) 514 

65+ jaar 83,8 (77,3-90,2) 83,8 (76,4-89,2) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 62,9 (57,1-68,7) 59,1 (52,7-65,2) 430 

Hoger onderwijs 54,0 (48,2-59,7) 59,0 (52,7-65,1) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 57,2 (51,4-63,0) 57,7 (51,6-63,6) 461 

Brussels Gewest 53,0 (45,5-60,5) 57,7 (50,0-65,0) 233 

Waals Gewest 62,3 (55,4-69,3) 62,9 (54,8-70,4) 298 

 
JAAR 

 
2018 58,3 (54,2-62,4) . . 992 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
**Totaal serum cholesterol > 190 mg/dL of gebruik van cholesterolverlagers 
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Tabel B 20. Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder volgens het totaal serum cholesterol, België 

 

CL_8 Minder dan 
190 mg/dl 

190 tot 
230 mg/dl 

230 tot 
270 mg/dl 

270 tot 
310 mg/dl 

310 mg/dl 
of meer N 

GESLACHT Mannen 54,4 32,5 11,8 0,6 0,8 471 

Vrouwen 51,8 33,1 10,5 2,5 2,0 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 68,0 26,9 4,0 1,1 0.0 287 

40-64 jaar 44,3 38,4 14,3 1,9 1,1 516 

65+ jaar 48,0 30,4 15,7 1,5 4,3 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 53,4 33,4 9,8 1,9 1,5 433 

Hoger onderwijs 53,2 32,3 11,8 1,3 1,4 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 56,3 29,1 11,4 1,1 2,0 464 

Brussels Gewest 53,2 34,3 10,6 1,5 0,4 233 

Waals Gewest 46,2 40,0 10,7 2,5 0,7 298 

 
JAAR 

 
2018 53,1 32,8 11,1 1,5 1,4 995 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 21. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een laag HDL-cholesterol**, België 

 

CL_9 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,9 (12,1-21,6) 15,9 (11,7-21,1) 471 

Vrouwen 10,6 (7,5-13,6) 10,1 (7,5-13,4) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 17,3 (10,8-23,9) 16,9 (11,6-24,0) 287 

40-64 jaar 14,3 (10,5-18,1) 13,9 (10,5-18,2) 516 

65+ jaar 6,5 (2,5-10,5) 6,5 (3,5-11,6) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 14,6 (10,6-18,6) 14,6 (11,0-19,2) 433 

Hoger onderwijs 13,0 (8,6-17,5) 11,1 (7,9-15,5) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 14,5 (10,1-18,9) 13,4 (9,9-18,0) 464 

Brussels Gewest 17,7 (11,9-23,5) 15,6 (11,0-21,8) 233 

Waals Gewest 10,5 (6,5-14,5) 9,9 (6,6-14,4) 298 

 
JAAR 

 
2018 13,7 (10,7-16,6) . . 995 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
**HDL-cholesterol < 38,7 mg/dL bij mannen en < 46,4 mg/dL bij vrouwen 
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Tabel B 22. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een verhoogde cholesterol risicofactor 
(totaal/HDL cholesterol > 5), België 

 

CL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 15,1 (11,3-19,0) 13,9 (10,6-17,9) 471 

Vrouwen 4,8 (2,4-7,3) 4,4 (2,4-7,9) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 7,8 (4,1-11,4) 6,6 (4,0-10,7) 287 

40-64 jaar 13,5 (9,9-17,0) 11,7 (8,9-15,3) 516 

65+ jaar 5,6 (0,7-10,6) 5,1 (1,8-13,3) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 11,9 (7,8-16,0) 9,9 (6,2-15,3) 433 

Hoger onderwijs 8,3 (5,8-10,7) 6,3 (4,2-9,4) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 10,2 (6,9-13,5) 8,1 (5,1-12,4) 464 

Brussels Gewest 13,5 (9,1-18,0) 11,0 (7,1-16,5) 233 

Waals Gewest 8,0 (4,4-11,7) 6,3 (3,7-10,5) 298 

 
JAAR 

 
2018 9,9 (7,6-12,2) . . 995 

 
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 met een hoog non-HDL-cholesterol (> 135,3 
mg/dL), België 

 

CL_11 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 47,6 (42,0-53,2) 46,7 (40,8-52,7) 471 

Vrouwen 37,7 (32,6-42,9) 36,5 (31,5-41,8) 524 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 30,7 (23,3-38,1) 30,4 (23,6-38,2) 287 

40-64 jaar 50,5 (45,5-55,5) 50,3 (45,2-55,4) 516 

65+ jaar 44,6 (35,6-53,7) 45,0 (36,2-54,2) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 42,4 (36,7-48,2) 39,9 (34,1-46,0) 433 

Hoger onderwijs 42,2 (36,6-47,7) 42,0 (36,3-48,0) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 41,9 (36,3-47,5) 40,7 (34,9-46,7) 464 

Brussels Gewest 41,1 (34,1-48,0) 41,3 (34,5-48,4) 233 

Waals Gewest 44,6 (38,0-51,2) 43,0 (36,2-50,0) 298 

 
JAAR 

 
2018 42,6 (38,6-46,5) . . 995 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 24. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog non-HDL-
cholesterol**, België 

 

CL_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 59,9 (54,2-65,6) 61,9 (55,5-68,0) 469 

Vrouwen 51,1 (45,7-56,4) 50,5 (44,9-56,1) 523 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 33,4 (26,0-40,8) 33,1 (26,1-40,9) 286 

40-64 jaar 59,3 (54,2-64,4) 59,3 (54,0-64,3) 514 

65+ jaar 82,1 (75,6-88,6) 82,6 (75,4-88,1) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 60,8 (55,2-66,5) 56,8 (50,6-62,8) 430 

Hoger onderwijs 50,4 (44,7-56,1) 55,3 (48,8-61,5) 547 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 56,3 (50,5-62,0) 56,7 (50,5-62,7) 461 

Brussels Gewest 48,3 (41,3-55,3) 52,4 (45,2-59,5) 233 

Waals Gewest 56,2 (49,4-62,9) 56,5 (48,9-63,8) 298 

 
JAAR 

 
2018 55,4 (51,4-59,4) . . 992 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
**Non-HDL-cholesterol > 135,3 mg/dL of gebruik van cholesterolverlagers 
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Tabel B 25. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met een hoog of potentieel hoog totaal serum 
cholesterol** dat hiervan op de hoogte is, België 

 

CL_13 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,7 (20,0-31,4) 23,3 (17,6-30,0) 304 

Vrouwen 39,3 (31,7-46,9) 33,7 (26,1-42,3) 255 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 18,3 (8,7-27,9) 19,3 (11,1-31,3) 93 

40-64 jaar 28,8 (22,7-34,8) 29,0 (23,3-35,5) 310 

65+ jaar 46,2 (36,3-56,0) 45,5 (36,1-55,1) 156 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 35,4 (28,1-42,7) 28,8 (21,4-37,4) 268 

Hoger onderwijs 29,0 (22,5-35,4) 28,0 (21,6-35,4) 280 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 35,6 (28,5-42,6) 31,6 (24,7-39,3) 264 

Brussels Gewest 25,1 (16,3-33,9) 23,1 (15,8-32,4) 120 

Waals Gewest 27,0 (19,3-34,8) 23,2 (15,7-32,8) 175 

 
JAAR 

 
2018 32,1 (27,2-37,0) . . 559 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
**Totaal serum cholesterol > 190 mg/dL of gebruik van cholesterolverlagers 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat cholesterolvertragers gebruikt, België 

 

CL_14 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,3 (14,7-21,9) 12,2 (8,6-16,8) 557 

Vrouwen 19,7 (15,8-23,6) 11,8 (8,4-16,4) 621 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 3,0 (0,6-5,5) 3,0 (1,3-6,7) 325 

40-64 jaar 14,9 (11,3-18,5) 14,9 (11,7-18,9) 596 

65+ jaar 48,4 (41,0-55,7) 48,4 (41,0-55,8) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 24,9 (20,1-29,7) 12,7 (8,9-17,9) 526 

Hoger onderwijs 13,9 (10,4-17,5) 11,2 (7,6-16,1) 630 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 20,0 (15,8-24,1) 12,4 (8,6-17,5) 540 

Brussels Gewest 12,3 (7,8-16,9) 8,8 (5,7-13,4) 275 

Waals Gewest 19,5 (14,3-24,6) 12,4 (8,6-17,4) 363 

 
JAAR 

 
2018 19,0 (16,1-22,0) . . 1178 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 27. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met hoog totaal serum cholesterol (> 190 
mg/dL) dat cholesterolverlagers gebruikt, België 

 

CL_15 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,0 (4,2-11,8) 4,3 (1,7-10,1) 228 

Vrouwen 14,5 (8,7-20,3) 6,8 (3,2-13,7) 261 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 1,0 (0,0-3,0) 1,0 (0,1-6,9) 96 

40-64 jaar 9,6 (5,9-13,4) 9,4 (6,3-13,9) 297 

65+ jaar 25,7 (14,0-37,5) 24,4 (15,4-36,4) 96 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 13,2 (6,9-19,6) 5,2 (2,3-11,4) 213 

Hoger onderwijs 10,1 (6,1-14,1) 5,7 (2,5-12,5) 267 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 11,3 (6,2-16,4) 5,2 (2,2-11,9) 212 

Brussels Gewest 6,0 (1,0-11,1) 2,9 (1,0-8,4) 111 

Waals Gewest 13,1 (6,9-19,3) 6,6 (2,9-14,0) 166 

 
JAAR 

 
2018 11,4 (7,8-14,9) . . 489 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 28. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat cholesterolverlagers gebruikt bij wie het 
totaal serum cholesterol in het bloed optimaal is (< 190 mg/dL), België 

 

CL_16 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 76,5 (66,3-86,7) 82,6 (63,2-92,9) 87 

Vrouwen 59,6 (46,7-72,4) 68,4 (45,3-84,9) 72 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 90,0 (82,7-97,3) 89,5 (44,4-98,9) 6 

40-64 jaar 58,6 (45,0-72,3) 59,2 (45,0-72,1) 65 

65+ jaar 70,4 (57,4-83,4) 71,8 (58,7-82,1) 88 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 71,9 (60,0-83,8) 81,2 (60,2-92,5) 93 

Hoger onderwijs 60,5 (47,1-73,8) 70,4 (46,1-86,9) 63 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 72,7 (61,7-83,6) 80,5 (60,0-91,9) 86 

Brussels Gewest 68,6 (46,9-90,4) 77,3 (47,5-92,8) 25 

Waals Gewest 54,9 (37,1-72,7) 63,4 (37,3-83,4) 48 

 
JAAR 

 
2018 67,5 (58,7-76,3) . . 159 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 29. Gemiddelde nuchtere bloedsuikerspiegel (mg/dL) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

GL_1 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 95,0 (92,5-97,5) 95,1 (92,7-97,6) 464 

Vrouwen 90,7 (88,8-92,6) 90,5 (88,8-92,2) 510 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 86,9 (84,4-89,4) 86,8 (84,3-89,3) 280 

40-64 jaar 93,8 (91,8-95,8) 93,8 (91,8-95,8) 512 

65+ jaar 100,4 (96,4-104,3) 100,6 (96,6-104,5) 182 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 95,8 (93,2-98,5) 94,7 (92,0-97,5) 420 

Hoger onderwijs 89,8 (88,5-91,2) 90,5 (89,2-91,8) 539 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 92,2 (90,0-94,4) 92,0 (89,8-94,1) 448 

Brussels Gewest 91,3 (89,4-93,2) 92,3 (90,5-94,1) 229 

Waals Gewest 94,7 (92,1-97,4) 94,6 (92,1-97,0) 297 

 
JAAR 

 
2018 92,8 (91,3-94,4) . . 974 

 
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 30. Gemiddeld geglycolyseerd hemoglobine (HbA1c) (%) bij de bevolking van 18 jaar en ouder, 
België 

 

GL_2 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (5,4-5,5) 5,5 (5,4-5,5) 515 

Vrouwen 5,4 (5,4-5,5) 5,4 (5,4-5,5) 550 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 5,2 (5,2-5,3) 5,2 (5,2-5,3) 300 

40-64 jaar 5,5 (5,4-5,5) 5,5 (5,4-5,5) 561 

65+ jaar 5,8 (5,7-5,8) 5,8 (5,7-5,8) 204 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 5,5 (5,5-5,6) 5,5 (5,4-5,6) 465 

Hoger onderwijs 5,4 (5,3-5,4) 5,4 (5,4-5,4) 582 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 5,4 (5,4-5,5) 5,4 (5,4-5,5) 491 

Brussels Gewest 5,4 (5,4-5,5) 5,5 (5,4-5,5) 251 

Waals Gewest 5,5 (5,4-5,6) 5,5 (5,4-5,5) 323 

 
JAAR 

 
2018 5,5 (5,4-5,5) . . 1065 

 
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 31. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met zelfgerapporteerde diabetes, België 

 

GL_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,3 (3,2-7,3) 4,3 (2,6-6,9) 560 

Vrouwen 7,1 (4,6-9,5) 5,3 (3,6-7,9) 624 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,5 (0,4-4,7) 2,5 (1,1-5,8) 326 

40-64 jaar 4,5 (2,8-6,2) 4,5 (3,0-6,5) 601 

65+ jaar 14,3 (9,0-19,5) 14,1 (9,7-19,9) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 8,6 (5,6-11,6) 5,9 (3,6-9,6) 531 

Hoger onderwijs 3,7 (2,0-5,3) 3,5 (2,2-5,5) 631 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 5,4 (3,1-7,6) 4,0 (2,4-6,6) 546 

Brussels Gewest 6,3 (3,1-9,4) 5,6 (3,4-9,2) 275 

Waals Gewest 7,7 (4,7-10,7) 6,0 (3,7-9,5) 363 

 
JAAR 

 
2018 6,2 (4,5-7,8) . . 1184 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 32. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met gestoorde glucosetolerantie (nuchtere 
bloedsuikerspiegel > 108 mg/dl < 126 mg/dl), België 

 

GL_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,7 (3,3-8,1) 4,3 (2,4-7,7) 433 

Vrouwen 3,5 (1,2-5,8) 2,3 (1,2-4,4) 480 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 1,1 (0,0-2,4) 1,0 (0,3-3,4) 275 

40-64 jaar 4,3 (2,3-6,3) 4,1 (2,5-6,5) 485 

65+ jaar 12,0 (4,5-19,5) 12,0 (6,0-22,4) 153 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 6,4 (2,9-9,9) 3,8 (2,0-6,9) 382 

Hoger onderwijs 3,2 (1,4-5,0) 2,7 (1,4-5,3) 517 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 4,9 (2,1-7,6) 3,2 (1,7-6,1) 429 

Brussels Gewest 4,2 (1,8-6,7) 3,6 (1,8-6,8) 217 

Waals Gewest 4,1 (1,5-6,7) 2,8 (1,3-6,0) 267 

 
JAAR 

 
2018 4,6 (2,7-6,4) . . 913 

 
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 met diabetes gebaseerd op nuchtere 
bloedsuikerspiegel (> 126 mg/dL), België 

 

GL_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,4 (2,3-6,6) 3,4 (1,6-7,1) 464 

Vrouwen 3,5 (1,6-5,5) 2,5 (1,3-4,8) 510 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 1,0 (0,0-2,6) 1,0 (0,2-4,6) 280 

40-64 jaar 4,2 (2,2-6,2) 4,1 (2,6-6,6) 512 

65+ jaar 8,3 (3,2-13,4) 8,3 (4,4-15,1) 182 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 6,9 (3,9-9,9) 4,7 (2,1-10,1) 420 

Hoger onderwijs 1,2 (0,4-2,1) 1,0 (0,4-2,3) 539 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,2 (0,7-3,8) 1,6 (0,6-4,2) 448 

Brussels Gewest 3,1 (1,0-5,2) 2,7 (1,3-5,6) 229 

Waals Gewest 7,8 (4,0-11,5) 5,7 (3,1-10,4) 297 

 
JAAR 

 
2018 4,0 (2,5-5,4) . . 974 

 
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 met diabetes gebaseerd op geglycosyleerd 
hemoglobine (HbA1c (> 6,5%) , België 

 

GL_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,1 (1,5-4,8) 2,3 (0,9-5,8) 515 

Vrouwen 3,3 (1,7-4,8) 2,3 (1,1-4,5) 550 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 0,7 (0,0-2,2) 0,7 (0,1-4,9) 300 

40-64 jaar 3,9 (2,1-5,7) 3,9 (2,4-6,1) 561 

65+ jaar 5,6 (2,0-9,3) 5,6 (2,9-10,6) 204 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 5,0 (2,8-7,3) 3,6 (1,5-8,2) 465 

Hoger onderwijs 1,4 (0,3-2,5) 1,1 (0,5-2,7) 582 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,4 (0,9-4,0) 1,7 (0,6-4,6) 491 

Brussels Gewest 2,9 (1,0-4,8) 2,4 (1,0-5,2) 251 

Waals Gewest 4,8 (2,2-7,5) 3,4 (1,6-7,1) 323 

 
JAAR 

 
2018 3,2 (2,0-4,4) . . 1065 

 
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 met diabetes gebaseerd op nuchtere 
bloedsuikerspiegel (> 126 mg/dL) of HbA1c (> 6,5%), België 

 

GL_7 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,9 (2,7-7,0) 3,5 (1,7-7,1) 504 

Vrouwen 4,6 (2,5-6,7) 3,0 (1,6-5,6) 538 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 1,0 (0,0-2,5) 1,0 (0,2-4,5) 291 

40-64 jaar 5,0 (2,8-7,1) 4,9 (3,2-7,5) 554 

65+ jaar 10,3 (5,0-15,5) 10,3 (6,2-16,7) 197 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 7,9 (4,8-10,9) 4,9 (2,2-10,4) 455 

Hoger onderwijs 1,7 (0,6-2,9) 1,3 (0,6-3,0) 570 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,9 (1,2-4,6) 1,9 (0,8-4,6) 476 

Brussels Gewest 3,6 (1,4-5,7) 2,9 (1,4-5,9) 246 

Waals Gewest 8,7 (4,9-12,5) 6,0 (3,3-10,8) 320 

 
JAAR 

 
2018 4,7 (3,2-6,3) . . 1042 

 
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 met diabetes gebaseerd op nuchtere 
bloedsuikerspiegel (> 126 mg/dL), HbA1c (> 6,5%) of zelfrapportering, België 

 

GL_8 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,0 (5,4-10,6) 6,4 (4,1-9,7) 514 

Vrouwen 9,8 (6,7-13,0) 7,1 (4,8-10,3) 553 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,8 (0,4-5,2) 2,9 (1,2-6,5) 294 

40-64 jaar 7,1 (4,8-9,4) 7,1 (5,1-9,8) 559 

65+ jaar 21,7 (14,5-28,9) 21,6 (15,4-29,3) 214 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 13,4 (9,4-17,4) 9,3 (6,0-13,9) 471 

Hoger onderwijs 4,6 (2,7-6,5) 4,2 (2,6-6,5) 578 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 7,0 (4,2-9,7) 4,9 (3,0-8,1) 487 

Brussels Gewest 7,9 (4,0-11,7) 6,8 (4,1-11,1) 254 

Waals Gewest 13,0 (8,7-17,3) 10,2 (6,8-15,0) 326 

 
JAAR 

 
2018 8,9 (6,8-11,0) . . 1067 

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

 
  



113 
 

Tabel B 37. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes gebaseerd op nuchtere 
bloedsuikerspiegel (> 126 mg/dL), HbA1c (> 6,5%) of gebruik diabetesmedicatie, België 

 

GL_9 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,2 (6,5-11,9) 6,6 (4,2-10,2) 512 

Vrouwen 11,1 (7,6-14,6) 7,0 (4,3-11,1) 550 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,3 (0,0-4,8) 2,3 (0,8-6,7) 290 

40-64 jaar 7,5 (5,2-9,8) 7,5 (5,4-10,3) 556 

65+ jaar 26,7 (19,0-34,4) 26,6 (19,9-34,7) 216 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 14,2 (10,1-18,3) 8,1 (5,0-12,9) 467 

Hoger onderwijs 6,3 (3,9-8,8) 5,3 (3,1-9,0) 577 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 7,4 (4,5-10,3) 4,4 (2,4-7,9) 484 

Brussels Gewest 8,0 (4,1-11,8) 6,3 (3,6-10,9) 253 

Waals Gewest 16,2 (11,4-21,1) 11,8 (7,8-17,5) 325 

 
JAAR 

 
2018 10,1 (7,8-12,5) . . 1062 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 38. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat diabetesmedicatie gebruikt, België 

 

GL_10 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,8 (4,6-9,1) 4,7 (2,9-7,6) 557 

Vrouwen 8,5 (5,7-11,4) 5,4 (3,3-8,7) 621 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,1 (0,0-4,2) 2,0 (0,7-5,9) 325 

40-64 jaar 4,8 (3,1-6,5) 4,8 (3,3-6,9) 596 

65+ jaar 20,7 (14,3-27,1) 20,6 (15,1-27,4) 257 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 10,2 (6,9-13,5) 5,3 (3,1-8,9) 526 

Hoger onderwijs 5,5 (3,3-7,7) 4,7 (2,7-7,8) 630 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,1 (3,5-8,7) 3,7 (2,0-6,7) 540 

Brussels Gewest 6,1 (3,0-9,2) 4,7 (2,6-8,3) 275 

Waals Gewest 11,3 (7,5-15,1) 7,7 (4,9-12,0) 363 

 
JAAR 

 
2018 7,7 (5,8-9,6) . . 1178 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 39. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes op basis van nuchtere 
bloedsuikerspiegel, HbA1c of gebruik diabetesmedicatie dat diabetesmedicatie gebruikt, België 

 

GL_11 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 81,6 (69,4-93,8) 99,7 (99,4-99,9) 54 

Vrouwen 88,9 (78,3-99,5) 99,8 (99,5-100,0) 51 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 100 (100,0-100,0) 100 (100,0-100,0) 4 

40-64 jaar 69,4 (53,5-85,2) 69,6 (50,7-83,5) 45 

65+ jaar 93,0 (82,4-100,0) 93,0 (71,3-98,6) 56 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 82,1 (70,4-93,7) 99,7 (99,1-99,9) 67 

Hoger onderwijs 96,0 (89,7-100,0) 100 (99,8-100,0) 34 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 92,5 (83,3-100,0) 99,8 (99,5-99,9) 33 

Brussels Gewest 82,8 (67,5-98,1) 99,8 (99,3-99,9) 23 

Waals Gewest 80,0 (65,0-94,9) 99,8 (99,1-99,9) 49 

 
JAAR 

 
2018 85,6 (77,2-94,0) . . 105 

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

 
  



116 
 

Tabel B 40. Percentage van de personen van 18 jaar en ouder die diabetesmedicatie gebruiken dat goed 
geregeld is (HbA1c < 7,0%), België 

 

 

GL_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 79,9 (63,7-96,2) 73,0 (42,5-90,8) 45 

Vrouwen 83,1 (71,4-94,9) 77,4 (53,4-91,1) 45 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 67,6 (0,0-100,0) 67,7 (15,2-96,1) 4 

40-64 jaar 73,7 (57,2-90,2) 73,3 (53,5-86,7) 32 

65+ jaar 87,1 (76,8-97,4) 87,0 (73,4-94,2) 54 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 79,5 (65,6-93,5) 68,3 (37,1-88,7) 56 

Hoger onderwijs 84,9 (70,2-99,6) 80,6 (52,6-94,0) 32 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 82,6 (65,7-99,5) 73,8 (41,3-91,8) 30 

Brussels Gewest 72,1 (51,5-92,7) 63,9 (31,9-87,0) 19 

Waals Gewest 82,6 (70,0-95,2) 78,4 (54,0-91,8) 41 

 
JAAR 

 
2018 81,8 (72,2-91,3) . . 90 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 41. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met diabetes op basis van nuchtere 
bloedsuikerspiegel, HbA1c of gebruik diabetesmedicatie dat aangeeft aan diabetes te lijden, 
België 

 

GL_13 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 57,6 (42,2-72,9) 58,9 (38,4-76,7) 58 

Vrouwen 68,3 (52,3-84,3) 69,7 (45,5-86,3) 55 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 68,0 (2,1-100,0) 68,4 (23,9-93,7) 8 

40-64 jaar 62,0 (47,9-76,1) 62,0 (45,3-76,2) 47 

65+ jaar 63,2 (48,4-77,9) 62,7 (46,8-76,3) 58 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 65,7 (52,1-79,2) 68,4 (48,0-83,5) 70 

Hoger onderwijs 56,4 (39,0-73,8) 57,1 (32,6-78,6) 38 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 71,7 (55,9-87,4) 73,2 (47,6-89,1) 38 

Brussels Gewest 77,6 (61,4-93,8) 79,2 (50,9-93,3) 25 

Waals Gewest 52,6 (35,8-69,4) 53,4 (30,8-74,7) 50 

 
JAAR 

 
2018 63,4 (52,8-74,0) . . 113 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 42. Gemiddelde lengte (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (gemeten), België 

 

AM_1A 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 176,8 (176,1-177,6) 176,8 (176,1-177,5) 548 

Vrouwen 163,1 (162,3-163,8) 163,4 (162,8-164,1) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 172,7 (171,4-174,1) 172,4 (171,4-173,4) 312 

40-64 jaar 171,0 (170,2-171,9) 170,8 (170,2-171,4) 588 

65+ jaar 163,9 (162,7-165,1) 164,6 (163,7-165,6) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 167,7 (166,7-168,8) 168,6 (167,9-169,3) 521 

Hoger onderwijs 171,8 (170,9-172,8) 171,2 (170,6-171,9) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 171,0 (169,9-172,0) 171,1 (170,5-171,8) 533 

Brussels Gewest 167,9 (166,7-169,2) 167,5 (166,5-168,6) 270 

Waals Gewest 168,3 (167,0-169,6) 168,5 (167,7-169,3) 349 

 
JAAR 

 
2018 169,9 (169,1-170,6) . . 1152 

 
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 43. Gemiddelde lengte (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (zelf-gerapporteerd)**, België 

 

AM_2B 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 177,7 (176,9-178,5) 177,7 (177,0-178,4) 480 

Vrouwen 164,4 (163,7-165,1) 164,7 (164,0-165,4) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 173,3 (171,8-174,8) 172,9 (171,8-174,0) 268 

40-64 jaar 171,7 (170,9-172,6) 171,5 (170,9-172,2) 508 

65+ jaar 166,7 (165,6-167,9) 167,4 (166,6-168,3) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 169,3 (168,3-170,3) 170,0 (169,3-170,7) 463 

Hoger onderwijs 172,5 (171,5-173,5) 172,0 (171,3-172,8) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 172,1 (171,1-173,1) 172,1 (171,4-172,8) 481 

Brussels Gewest 169,1 (167,8-170,5) 169,1 (168,1-170,2) 233 

Waals Gewest 169,2 (168,0-170,4) 169,7 (168,8-170,5) 300 

 
JAAR 

 
2018 171,0 (170,2-171,7) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 44. Gemiddeld verschil tussen gemeten en zelfgerappporteerde lengte (in cm) in de bevolking van 
18 jaar en ouder**, België 

 

AM_3B 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen -0,8 (-1,1;-0,5) -0,8 (-1,0;-0,5) 480 

Vrouwen -1,4 (-1,8;-1,1) -1,3 (-1,6;-1,0) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar -0,4 (-0,8;0,0) -0,4 (-0,8;0,0) 268 

40-64 jaar -0,6 (-0,8;-0,4) -0,6 (-0,8;-0,4) 508 

65+ jaar -2,9 (-3,5;-2,3) -2,9 (-3,5;-2,3) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager -1,6 (-2,1;-1,2) -1,3 (-1,7;-0,9) 463 

Hoger onderwijs -0,6 (-0,8;-0,4) -0,8 (-1,0;-0,6) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest -1,0 (-1,3;-0,7) -0,9 (-1,2;-0,6) 481 

Brussels Gewest -1,3 (-1,7;-0,8) -1,4 (-1,8;-1,0) 233 

Waals Gewest -1,3 (-1,8;-0,8) -1,2 (-1,6;-0,8) 300 

 
JAAR 

 
2018 -1,1 (-1,4;-0,9) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 45. Gemiddeld gewicht (in kg) van de bevolking van 18 jaar en ouder (gemeten)**, België 

 

AM_4A02 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 83,3 (81,7-84,9) 83,1 (81,5-84,7) 548 

Vrouwen 70,4 (69,0-71,8) 70,1 (68,7-71,5) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 73,8 (71,6-76,1) 73,5 (71,5-75,5) 312 

40-64 jaar 79,0 (77,4-80,5) 78,8 (77,3-80,2) 588 

65+ jaar 76,5 (74,2-78,7) 77,2 (74,9-79,5) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 77,4 (75,6-79,2) 77,0 (75,2-78,9) 521 

Hoger onderwijs 76,1 (74,7-77,6) 75,9 (74,6-77,3) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 76,9 (75,4-78,4) 76,5 (75,1-78,0) 533 

Brussels Gewest 73,3 (71,4-75,3) 73,4 (71,5-75,3) 270 

Waals Gewest 77,6 (75,4-79,7) 77,3 (75,2-79,4) 349 

 
JAAR 

 
2018 76,7 (75,6-77,9) . . 1152 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij 
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Tabel B 46. Gemiddeld gewicht (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder (zelf-gerapporteerd)**, België 

 

AM_5B 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 82,1 (80,4-83,8) 81,9 (80,2-83,6) 480 

Vrouwen 68,9 (67,5-70,2) 68,6 (67,3-69,9) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 72,6 (70,2-74,9) 72,2 (70,1-74,2) 268 

40-64 jaar 77,4 (75,8-79,0) 77,2 (75,7-78,7) 508 

65+ jaar 75,5 (73,3-77,7) 76,2 (74,0-78,4) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 75,9 (74,1-77,7) 75,6 (73,7-77,5) 463 

Hoger onderwijs 74,8 (73,4-76,3) 74,6 (73,2-75,9) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 75,8 (74,3-77,3) 75,3 (73,9-76,7) 481 

Brussels Gewest 71,8 (69,7-74,0) 72,2 (70,2-74,1) 233 

Waals Gewest 75,8 (73,5-78,1) 75,7 (73,4-77,9) 300 

 
JAAR 

 
2018 75,4 (74,2-76,5) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 47. Gemiddeld verschil tussen gemeten en zelfgerappporteerd gewicht (in kg) in de bevolking van 
18 jaar en ouder**, België 

 

AM_6B02 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 1,5 (1,1-1,9) 1,5 (1,1-1,9) 480 

Vrouwen 1,8 (1,3-2,2) 1,8 (1,3-2,3) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 1,7 (1,0-2,5) 1,7 (1,0-2,5) 268 

40-64 jaar 1,6 (1,3-1,9) 1,6 (1,3-1,9) 508 

65+ jaar 1,5 (0,9-2,1) 1,5 (0,9-2,1) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 1,7 (1,2-2,1) 1,7 (1,2-2,2) 463 

Hoger onderwijs 1,6 (1,2-2,0) 1,6 (1,2-2,0) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,7 (1,3-2,1) 1,7 (1,2-2,2) 481 

Brussels Gewest 1,6 (1,2-2,1) 1,6 (1,2-2,1) 233 

Waals Gewest 1,5 (1,0-2,0) 1,5 (1,0-2,0) 300 

 
JAAR 

 
2018 1,6 (1,3-1,9) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij - Steekproef 
omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 

 
**Application d'un facteur de standardisation pour les personnes pesées avec plus que des vêtements légers - 
Echantillon des personnes pour lesquelles la période entre l'interview et les mesures ne dépassait pas 90 
jours 
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Tabel B 48. Gemiddelde buikomtrek (in cm) van de bevolking van 18 jaar en ouder, België 

 

AM_7A 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 95,8 (94,3-97,3) 95,6 (94,2-97,0) 548 

Vrouwen 88,6 (87,2-90,1) 87,8 (86,6-89,1) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 85,2 (83,1-87,3) 85,0 (83,0-86,9) 312 

40-64 jaar 93,7 (92,4-95,0) 93,6 (92,3-94,8) 588 

65+ jaar 98,6 (96,9-100,4) 99,1 (97,3-100,9) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 94,8 (93,2-96,4) 93,3 (91,5-95,0) 521 

Hoger onderwijs 89,7 (88,4-91,0) 90,2 (89,0-91,3) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 91,4 (90,0-92,8) 90,7 (89,5-91,9) 533 

Brussels Gewest 90,6 (88,6-92,6) 91,3 (89,4-93,1) 270 

Waals Gewest 94,1 (92,0-96,2) 93,5 (91,4-95,7) 349 

 
JAAR 

 
2018 92,2 (91,1-93,2) . . 1152 

 
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 49. Gemiddelde BMI in de bevolking van 18 jaar en ouder (gebaseerd op gemeten lengte en 
gewicht)**, België 

 

AM_8A02 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 26,6 (26,1-27,1) 26,6 (26,1-27,0) 548 

Vrouwen 26,5 (26,0-27,1) 26,3 (25,8-26,8) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 24,6 (24,0-25,3) 24,6 (24,0-25,3) 312 

40-64 jaar 26,9 (26,5-27,4) 26,9 (26,5-27,4) 588 

65+ jaar 28,4 (27,6-29,3) 28,5 (27,6-29,3) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 27,5 (26,9-28,1) 27,1 (26,5-27,7) 521 

Hoger onderwijs 25,7 (25,3-26,2) 25,8 (25,4-26,3) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 26,3 (25,8-26,8) 26,1 (25,6-26,6) 533 

Brussels Gewest 25,9 (25,3-26,5) 26,1 (25,5-26,7) 270 

Waals Gewest 27,4 (26,6-28,1) 27,2 (26,5-27,9) 349 

 
JAAR 

 
2018 26,6 (26,2-27,0) . . 1152 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij 
 
*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 
comme référence) 
**Application d'un facteur de standardisation pour les personnes pesées avec plus que des vêtements légers 
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Tabel B 50. Gemiddelde BMI in de bevolking van 18 jaar en ouder (gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte 
en gewicht)**, België 

 

AM_9B 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 26,0 (25,5-26,5) 25,9 (25,4-26,4) 480 

Vrouwen 25,5 (25,0-26,0) 25,3 (24,8-25,8) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 24,1 (23,4-24,7) 24,1 (23,4-24,7) 268 

40-64 jaar 26,1 (25,7-26,6) 26,1 (25,7-26,6) 508 

65+ jaar 27,1 (26,3-27,9) 27,2 (26,4-27,9) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 26,4 (25,9-27,0) 26,1 (25,5-26,7) 463 

Hoger onderwijs 25,0 (24,6-25,5) 25,1 (24,7-25,6) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 25,5 (25,0-26,0) 25,4 (24,9-25,8) 481 

Brussels Gewest 25,0 (24,4-25,6) 25,1 (24,5-25,7) 233 

Waals Gewest 26,4 (25,7-27,1) 26,2 (25,5-27,0) 300 

 
JAAR 

 
2018 25,7 (25,4-26,1) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 

 
  



127 
 

Tabel B 51. Gemiddeld verschil tussen BMI gebaseerd op gemeten lengte en gewicht en BMI gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht in de bevolking van 18 jaar en ouder**, België 

 

AM_10B02 
Gemiddelde 

(Ruw) 
95% BI 
gemid 

Gemiddelde 
(Corr*) 

95% BI 
stand N 

GESLACHT Mannen 0,7 (0,6-0,9) 0,7 (0,6-0,9) 480 

Vrouwen 1,2 (1,0-1,3) 1,1 (0,9-1,3) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 0,7 (0,4-0,9) 0,7 (0,4-0,9) 268 

40-64 jaar 0,8 (0,6-0,9) 0,8 (0,6-0,9) 508 

65+ jaar 1,5 (1,3-1,8) 1,5 (1,3-1,8) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 1,1 (0,9-1,3) 1,0 (0,8-1,2) 463 

Hoger onderwijs 0,7 (0,6-0,9) 0,8 (0,6-1,0) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 0,9 (0,7-1,1) 0,9 (0,7-1,0) 481 

Brussels Gewest 1,0 (0,8-1,2) 1,0 (0,8-1,2) 233 

Waals Gewest 1,0 (0,8-1,2) 1,0 (0,7-1,2) 300 

 
JAAR 

 
2018 0,9 (0,8-1,1) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij - Steekproef 
omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 52. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (gebaseerd op gemeten 
lengte en gewicht)**, België 

 

AM_11A02 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 59,3 (53,6-64,9) 59,6 (53,6-65,4) 548 

Vrouwen 51,7 (46,8-56,7) 49,6 (44,6-54,6) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 36,7 (29,0-44,4) 36,3 (29,0-44,3) 312 

40-64 jaar 58,7 (53,8-63,7) 58,7 (53,6-63,5) 588 

65+ jaar 74,2 (67,8-80,6) 74,8 (67,9-80,7) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 65,0 (59,8-70,3) 61,9 (55,6-67,9) 521 

Hoger onderwijs 46,7 (41,3-52,0) 47,9 (42,5-53,3) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 51,3 (45,8-56,8) 49,4 (43,7-55,1) 533 

Brussels Gewest 51,2 (44,4-58,0) 53,4 (46,1-60,6) 270 

Waals Gewest 65,0 (58,6-71,3) 64,9 (57,4-71,6) 349 

 
JAAR 

 
2018 55,4 (51,5-59,4) . . 1152 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij 
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Tabel B 53. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met obesitas (gebaseerd op gemeten lengte 
en gewicht)**, België 

 

AM_12A02 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 19,6 (15,5-23,7) 18,3 (14,4-23,0) 548 

Vrouwen 22,6 (18,3-27,0) 20,6 (16,7-25,1) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 11,8 (7,2-16,4) 11,8 (8,0-17,2) 312 

40-64 jaar 23,7 (19,5-28,0) 23,7 (19,7-28,3) 588 

65+ jaar 28,8 (21,6-36,0) 28,6 (22,1-36,1) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 26,6 (21,5-31,8) 23,9 (18,8-29,9) 521 

Hoger onderwijs 15,9 (12,5-19,2) 15,4 (12,3-19,0) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 19,0 (14,8-23,1) 17,2 (13,4-21,8) 533 

Brussels Gewest 17,3 (12,9-21,7) 16,9 (12,9-22,0) 270 

Waals Gewest 26,7 (20,8-32,7) 24,8 (19,4-31,1) 349 

 
JAAR 

 
2018 21,2 (18,1-24,2) . . 1152 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij 
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Tabel B 54. Verdeling van de bevolking volgens BMI-categorie (gebaseerd op gemeten lengte en gewicht)**, 
België 

 

AM_13A02 
Ondergewicht 

(<18,5) 
Normaal 

(18,5-24,9) 
Overgewicht 
(25,0-29,9) 

Zwaarlijvig 
(30+) N 

GESLACHT Mannen 1,9 38,8 39,6 19,6 548 

Vrouwen 2,0 46,3 29,1 22,6 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 3,9 59,4 24,9 11,8 312 

40-64 jaar 0,6 40,6 35,0 23,7 588 

65+ jaar 1,9 23,9 45,4 28,8 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 2,0 33,0 38,4 26,6 521 

Hoger onderwijs 1,9 51,4 30,8 15,9 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 1,1 47,6 32,3 19,0 533 

Brussels Gewest 3,4 45,4 34,0 17,3 270 

Waals Gewest 3,2 31,9 38,2 26,7 349 

 
JAAR 

 
2018 2,0 42,6 34,3 21,2 1152 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
** Correctiefactor in rekening gebracht bij personen die gewogen werden met meer dan lichte kledij 
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Tabel B 55. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met overgewicht (gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht)**, België 

 

AM_14B % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 54,0 (47,9-60,1) 53,3 (46,8-59,6) 480 

Vrouwen 46,8 (41,6-52,1) 44,3 (39,0-49,7) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 32,7 (24,2-41,2) 32,3 (24,6-41,2) 268 

40-64 jaar 55,6 (50,4-60,8) 55,5 (50,2-60,6) 508 

65+ jaar 63,5 (56,1-70,9) 64,0 (56,2-71,2) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 59,5 (53,7-65,3) 56,4 (49,3-63,3) 463 

Hoger onderwijs 41,6 (36,2-47,0) 41,5 (36,3-46,9) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 46,4 (40,8-52,0) 44,1 (38,4-50,1) 481 

Brussels Gewest 45,1 (38,0-52,3) 46,1 (38,7-53,7) 233 

Waals Gewest 60,3 (53,1-67,5) 59,0 (50,6-66,9) 300 

 
JAAR 

 
2018 50,4 (46,2-54,5) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 56. Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met obesitas (gebaseerd op 
zelfgerapporteerde lengte en gewicht)**, België 

 

AM_15B % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,5 (10,8-18,1) 13,6 (10,2-17,8) 480 

Vrouwen 17,3 (13,2-21,3) 15,7 (12,2-20,1) 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 9,5 (4,9-14,1) 9,6 (5,9-15,1) 268 

40-64 jaar 16,7 (12,9-20,6) 16,7 (13,2-21,0) 508 

65+ jaar 22,3 (15,8-28,9) 22,1 (16,4-29,2) 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 19,8 (15,2-24,4) 17,7 (13,3-23,3) 463 

Hoger onderwijs 12,0 (8,8-15,2) 11,8 (9,0-15,4) 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 14,9 (11,2-18,5) 13,7 (10,3-18,0) 481 

Brussels Gewest 11,4 (7,2-15,5) 11,1 (7,5-16,2) 233 

Waals Gewest 19,5 (13,9-25,1) 17,9 (13,3-23,7) 300 

 
JAAR 

 
2018 15,9 (13,1-18,7) . . 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 57. Verdeling van de bevolking volgens BMI-categorie (gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en 
gewicht)**, België 

 

AM_16B 
Ondergewicht 

(<18,5) 
Normaal 

(18,5-24,9) 
Overgewicht 
(25,0-29,9) 

Zwaarlijvig 
(30+) N 

GESLACHT Mannen 2,1 43,9 39,5 14,5 480 

Vrouwen 1,7 51,4 29,6 17,3 534 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 2,6 64,7 23,2 9,5 268 

40-64 jaar 1,3 43,1 38,9 16,7 508 

65+ jaar 2,2 34,3 41,2 22,3 238 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 2,6 38,0 39,7 19,8 463 

Hoger onderwijs 1,4 57,0 29,6 12,0 538 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 0,8 52,7 31,5 14,9 481 

Brussels Gewest 4,0 50,8 33,8 11,4 233 

Waals Gewest 3,5 36,3 40,8 19,5 300 

 
JAAR 

 
2018 1,9 47,7 34,5 15,9 1014 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
** Steekproef omvat enkel personen waarvoor periode tussen interview en enquête niet meer dan 90 dagen 
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Tabel B 58. Percentage van de bevolking met een te grote buikomtrek, België 

 

AM_17A % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 29,5 (24,4-34,6) 27,3 (21,6-33,9) 548 

Vrouwen 47,3 (42,4-52,3) 44,6 (39,5-49,7) 604 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
18-39 jaar 20,2 (13,2-27,3) 19,9 (13,5-28,4) 312 

40-64 jaar 40,1 (35,2-45,0) 40,1 (35,2-45,1) 588 

65+ jaar 59,9 (52,9-66,9) 59,2 (52,2-65,9) 252 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Secundair of lager 47,3 (41,4-53,2) 41,9 (34,4-49,9) 521 

Hoger onderwijs 30,4 (25,9-34,9) 30,0 (25,6-34,8) 613 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 36,2 (31,1-41,4) 32,7 (27,5-38,3) 533 

Brussels Gewest 34,0 (27,9-40,1) 33,9 (27,5-41,0) 270 

Waals Gewest 44,7 (37,5-51,9) 42,1 (33,3-51,4) 349 

 
JAAR 

 
2018 38,6 (34,7-42,4) . . 1152 

 
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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BIJLAGE 1 
_ 

De volgende verpleegkundigen waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van het veldwerk van het 
Belgisch gezondheidsonderzoek: 
 

Baudry Fabian – Schaarbeek 
Beyers Ellen - Zoersel 
Campanis Annemie - Peer 
Dandrifosse Jacqueline - Angleur 
De Wit Natalie - Wolvertem 
Decuyper Nathalie – Chatelineau  
Dedeurwaerder Gudrun – Deerlijk 
El Abboudi Mimount - Dworp 
Faes Sonja - Baal 
Farina Valéria – Strépy-Bracquegnies 
Gijbels Jim - Lummen 
Laeremans Dirk - Westerlo 
Lamont Bina - Melle 
Magis Florence - Kain 
Mukendi Yvon - Oudegem 
Ngungu Patrick - Ghlin 
Nyakuate Martinien – Namur 
Ouled Salem Ali – Braine-le-Château 
Raes Bea – Brugge  
Reiland Isabelle - Attert 
Roselle Benoit - Dinant 
Rosiers Fanny - Gentbrugge 
Sels Marc - Mechelen 
Servais Gaëlle - Limal 
Tambeu Jacques – Saint-Nicolas 
Uwamahoro Linda - Huizingen 
Vael Isabelle – Sint-Niklaas 
Vandenbroecke Bart - Waasmunster 
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BIJLAGE 2 
_ 

De volgende instellingen en voorzieningen verleenden hun medewerking door als afhaalpunt te 
fungeren voor de biologische stalen die in het kader van het gezondheidsonderzoek werden 
verzameld. 
 
 

Afhaalpunt Contactpersoon 

Somedi Labo, Heist-op-den-Berg Gudrun Crabbe 

COOP Apotheek, Brugge Joost Depreitere 

OLV Ziekenhuis, Aalst Peter Meeus 

AZ Sint Blasius, Dendermonde Rita Proft 

Apotheek De zwaantjes, Zoersel Ann Van Genechten 

Maison Médicale Jean Jaurès, Schaarbeek Fabian Baudry 

Huisartsenpraktijk De Bron, Wolvertem Christel Foriers 

Labo LBS, Vorst Nathalie Pinto 

Clinique Saint-Pierre, Ottignies Jacques Mairesse 

CHU Charleroi – Hôpital Civil Marie Curie, Lodelinsart Pascal Van Der Cruyssen 

CHU Tivoli, La Louvière Jonathan Brauner 

Pharmacie Lefebure, Kain Elodie Hardy 

Laboratoire CHU UCL, Dinant Nathalie Fonteyn 

Clinique Vivalia, Arlon Nicolas Hougardy 

Synlab, Liège Fabienne Poumay 
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CONTACT 
Johan Van der Heyden     •  T+32 2 57 26  •  Johan.vanderheyden @sciensano.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciensano  •  Juliette Wytsmanstraat 14 •  Brussel  •  België  •  T + 32 2 642 51 11  •  T pers + 32 2 642 54 20  •  info@sciensano.be  •  
www.sciensano.be 
 
Verantwoordelijke uitgever Myriam Sneyers, Algemeen directeur  •  Juliette Wytsmanstraat 14  •  Brussel  •  België  •  D/2019/14.440/89 

  
MEER INFO 

_ 
 

Bezoek onze website 
>www.sciensano.be of 
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