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SAMENVATTING 

_ 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), Europa met de « European Community Health Indicators  » en ook 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), raden aan om over voldoende 
informatie te beschikken over de vaccinatiegraad bij de bevolking en deze informatie regelmatig te actualiseren. 
Deze gegevens kunnen direct gebruikt worden door de beleidsverantwoordelijken op het gebied van vaccinatie. 
 
De zelfgerapporteerde vaccinatiegraad zoals gemeten via de gezondheidsenquête is, gezien de 
methodologische beperkingen, geen indicator voor de bescherming van de bevolking voor wat betreft 
vaccinatie, maar eerder een indicator voor de performantie van het gezondheidssysteem. Niettemin – en dit 
vooral om de tekst leesbaar te houden – zal de term vaccinatiegraad gebruikt worden om het percentage van 
de bevolking aan te geven dat stelt gevaccineerd te zijn tegen een aantal ziekeverwekkers.   
 
In België wordt de vaccinatiegraad bij kinderen al via verschillende methoden en op regelmatige wijze gemeten. 
Voor de volwassenen is er echter weinig informatie over de vaccinatiegraad aanwezig en als ze al aanwezig is, 
is ze van een beperkte kwaliteit Zij vormen dan ook de voornaamste doelgroep van de module rond vaccinatie 
in de gezondheidsenquête. De vaccinaties die aan bod komen in de gezondheidsenquête 2018 zijn influenza 
(griep), pneumokokken en het humaan papillomavirus. 
 
De doelstellingen worden meestal vastgesteld in termen van de vaccinatiegraad. Bevolkingsenquêtes, zoals de 
gezondheidsenquête, laten toe de vooruitgang van deze doelstellingen op te volgen. 
 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:  
 

 Bijna een derde van de bevolking (31,8%) is ooit tegen griep gevaccineerd. In het laatste 
vaccinatieseizoen werd 22,6% van de bevolking gevaccineerd tegen griep.   

 Bij de risicogroep (personen van 65 jaar en ouder, of personen van 15 jaar en ouder met een specifieke 
chronische ziekten ), werd 56,8% ooit gevaccineerd tegen griep, 45,7% werd in de afgelopen 12 
maanden gevaccineerd en 46,2% in het afgelopen griepseizoen. 

 Bij de risicogroep is het percentage personen dat in het afgelopen vaccinatieseizoen tegen griep werd 
gevaccineerd significant hoger in het Vlaams Gewest (51,9%) dan in het Brussels Gewest (35,4%) en 
het  Waals Gewest (39,3%). 

 De vaccinatiegraad tegen griep bij de risicogroep is van 1997 tot 2004 significant gestegen, waarna het 
stabiel is gebleven tussen 2004 en 2018. Ongeveer dezelfde trend wordt ook in het Vlaams Gewest 
waargenomen. Daarentegen stellen we in de twee andere gewesten een daling van de vaccinatiegraad 
vast: vanaf 2008 in het Brussels Gewest en vanaf 2004 in het Waals Gewest.   

 Bij de risicogroep is de vaccinatiegraad tegen griep significant hoger bij mannen dan bij vrouwen, 
behalve voor de vaccinatie in het afgelopen griepseizoen waar er geen significant verschil is. De 
vaccinatiegraad neemt toe met de leeftijd en er zijn geen sociale ongelijkheden op dit gebied in termen 
van het opleidingsniveau vast te stellen. 

 In België werd de laatste vijf jaar slechts 8,6% van de risicogroep (personen van 65 jaar en ouder, of 
personen van 45 jaar en ouder met een specifieke chronische ziekte) gevaccineerd tegen 
pneumokokken. Deze vaccinatiegraad varieert niet volgens het gewest. 

 De vaccinatiegraad tegen pneumokokken bij de risicogroep is tussen 2004 (12,6%) en 2008 (11,0%) 
stabiel gebleven, maar is in 2013 (8,5%) significant gedaald. Dit cijfer is nagenoeg hetzelfde gebleven 
in 2018 (8,6%). Deze trend kan ook op gewestelijk niveau worden teruggevonden, behalve dan in het 
Brussel Gewest waar de daling ook in  2018 is verder gezet. 
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 Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen voor wat betreft het percentage van de risicogroep dat 
tegen pneumokokken is gevaccineerd. Dit percentage is zeer laag voor de leeftijdsgroep van 45-54 jaar 
(minder dan 1%) en neemt geleidelijk toe tot 12,8% bij de 75-plussers. Zoals dit ook voor de vaccinatie 
van griep gold worden ook hier geen sociale ongelijkheden vastgesteld. 

 In België geeft 26,4% van de vrouwen van 10 tot 44 jaar aan dat ze ooit gevaccineerd zijn geweest 
tegen het humaan papillomavirus. De vaccinatiegraad is hoger in het Vlaams Gewest (28,6%) dan in de 
twee overige gewesten (25,5% in het Waals Gewest en 20,0% in het Brussels Gewest). 

 Op nationaal niveau is het percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit tegen het humaan 
papillomavirus gevaccineerd is geweest, significant gestegen tussen 2013 en 2018 (van 17,8% tot 
26,4%). Een gelijkaardige evolutie wordt vastgesteld op regionaal niveau (en meer bepaald in het 
Brussels Gewest en het Waals Gewest waar het desbetreffende percentage in die periode verdubbeld 
is). 

 De vaccinatiegraad voor het humaan papillomavirus varieert volgens de leeftijd: van 19,3% in de 
leeftijdsgroep van 10-14 jaar,  tot 58,5% in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar, om vervolgens te dalen tot 
14,7% in de leeftijdsgroep van 30-34 jaar. Daarna is de vaccinatiegraad beduidend lager. De 
vaccinatiegraad bij de 20-24-jarigen is aanzienlijk hoger in het Vlaams Gewest (71,2%) en aanzienlijk 
lager in het Brussels Gewest (41,1%). De vaccinatiegraad is lager bij de laagopgeleide vrouwen.  Dit is 
vooral het geval voor het Brussels en het Waals Gewest, maar niet voor het Vlaams Gewest.  

 
 
Tenlotte ligt in België de vaccinatiegraad voor de drie onderzochte pathogenen ver onder de internationale 
doelstellingen. Zo zou bijvoorbeeld voor griep minstens 75% van de risicogroep in het seizoen 2018-2019 
gevaccineerd moeten zijn geweest, maar was dit slechts voor 46,2% het geval. Algemeen gezien wordt de 
dalende trend in de vaccinatiegraad, zoals vastgesteld in België, in de afgelopen jaren ook in de meeste 
Europese landen waargenomen. 
 
 
 
  



8 
 

AFKORTINGEN 
_ 

IMA Intermutualistisch Agentschap 

ATC Anatomical Theurapeutic Chemical Classification 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 

EHIS European Health Interview Survey – Europese Gezondheidsenquête 

EEA European Economic Area 

EU Europese Unie  

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 

KCE Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 

HIS Health Interview Survey – Gezondheidsenquête 

HPV Papilloma Virus Humain 

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey 

NHIS National Health Interview Survey 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
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INLEIDING 
_ 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) maakt aanbevelingen (adviezen) voor vaccinaties. Deze worden al dan niet 
goedgekeurd en uitgevoerd door de Gemeenschappen. De thema’s geselecteerd voor de gezondheidsenquête 
2018 zijn, zoals in de vorige gezondheidsenquête, gericht op de vaccinatie bij volwassenen tegen: 
 

 griep  
 pneumokokken 
 humaan papillomavirus (HPV).  

 

Griep 

De vaccinatie tegen griep is aanbevolen door de HGR (1) bij: 
 
1- personen met een verhoogd risico op complicaties, namelijk:  

 alle personen van 65 jaar en ouder 

 Elke patiënt van 6 maanden en ouder met een chronische aandoening, zelfs als die onder controle is, 
van de longen (inclusief ernstig astma), het hart (behalve hoge bloeddruk), de lever, de nieren, het 
metabolisme (inclusief diabetes), een neuromusculaire aandoening, een BMI groter dan 35 of 
immuniteitsproblemen (aangeboren of verworven). 

 alle zwangere vrouwen  in welk stadium van zwangerschap ze ook mogen zijn 

 personen die in een instelling verblijven 

 kinderen van 6 maanden tot 18 jaar onder langdurige behandeling met aspirine.  

2- het personeel van de gezondheidssector.  
3- personen wonend onder eenzelfde dak als personen van de risicogroep [1] of met kinderen jongeren dan 6 
maanden.  
 
Vaccinatie wordt ook aanbevolen voor alle personen van 50 tot 64 jaar, zelfs al lijden ze niet aan een 
risicopathologie. Naast een verhoogd risico voor het ontwikkelen van complicaties in geval van griep vanwege 
hun leeftijd, is er een grotere kans dat ze minstens één factor vertonen die de kans op complicaties vergroot. 
Dit risico is groter bij rokers, overmatige alcoholgebruikers en personen met een BMI>30.  
 
Tot slot wordt ook aanbevolen om bepaalde beroepsgroepen, zoals professionele kwekers van gevogelte en 
varkens, en de leden van hun families te vaccineren om te vermijden dat genetisch materiaal wordt uitgewisseld 
tussen het griepvirus van dierlijke oorsprong en humaan influenza. 
Er is een debat gaande rond de uitbreiding van de vaccinatie van kinderen indien de kost van de vaccinatie met 
minstens 25% kan worden teruggedrongen (2). Deze laatsten lijken  immers een sleutelpositie in te nemen bij 
de verspreiding van het virus (3). Een kosten-efficiëntie studie gerealiseerd in Groot Brittannië heeft aangetoond 
dat de vaccinatie van kinderen van 2 tot 16 jaar oud in goede gezondheid zeer rendabel zou zijn (1.949 £ per 
aangepast QALY levensjaar) als gevolg van een vermindering van de kosten voor de gezondheidszorgen 
dankzij de directie bescherming van de kinderen en de indirectie bescherming van de klinische risicogroepen 
en de oudere volking (4;5). 
 
In dezelfde lijn heeft  een schatting in de Verenigde Staten (6)  aangetoond dat de griepvaccinatie in één seizoen 
tot een besparing leidt van 3 miljoen medische contacten en 90.000 ziekenhuisopnames. De effectiviteit van 
het vaccin moet zeker nog verhoogd worden, maar de huidige resultaten in termen van een daling van het 
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zorggebruik enerzijds, en van de morbiditeit anderzijds, rechtvaardigen reeds ten volle een 
vaccinatieprogramma voor griep. 
 

Pneumokokken 

De vaccinatie tegen pneumokokken wordt door de HGR (7) aanbevolen bij: 
 

 personen in goede gezondheid van 65 jaar en ouder  

 volwassenen met een verhoogd risico op pneumokokkeninfectie (immuunziekte, anatomische en / of 
functionele asplenie, sikkelcelziekte of hemoglobinopathie, lekkage van hersenvocht, drager van een 
cochleair implantaat) 

 volwassenen met chronische ziekten (hart- en vaataandoeningen, chronische bronchitis (of rokers), 
leverproblemen (of overmatig alcoholgebruik), nierproblemen, diabetes).  

 
Het PPV23 polysaccharide vaccine dat beschermt tegen 23 types van de griepbacterie  (Pneumovax 23) en 

de ermee verwante PCV13 dat tegen 13 types beschermt (Prévenar 13), zijn de twee voor volwassenen 
geregistreerde vaccins. 
 
In het kader van de gezondheidsenquête wordt aan de enquêteur gevraagd na te gaan welk vaccin werd 
toegediend.  

 
Humaan papillomavirus (HPV) 
 
Vaccinatie tegen HPV is bedoeld om bescherming te bieden tegen het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. 
Deze vaccinatie lijkt doeltreffend voor jonge vrouwen tussen 9 en 26 jaar voor wat betreft Gardasil en voor 
vrouwen tussen 10 en 55 jaar voor wat betreft Cervarix. De profylactische effectiviteit bij vrouwen ouder dan 15 
jaar werd echter alleen aangetoond indien er nog geen contact was met één van de HPV-virussen aanwezig in 
het vaccin. Vaccinatie tegen het human papillovirus (HPV) werd in België, in 2007, voor het eerst door de HGR 
aanbevolen voor jonge meisjes van 10 tot 13 jaar (8).Op basis van nieuwe ontdekkingen met betrekking tot 
HPV infecties en vaccins tegen HPV, heeft de HGR dit advies in 2017 uitgebreid tot jongens.  
 
De HGR beveelt in een nieuw advies (9) aan om jaarlijks een algemene preventieve vaccinatie van een cohort 
van meisjes en jongens van 9 t.e.m. 14 jaar uit te voeren volgens een twee doses aangepast HPV-vaccin met 
een interval van 6 maand en een inhaalvaccinatie van jonge vrouwen en mannen van 15 t.e.m. 26 jaar. 
 
In België worden drie vaccins door het RIZIV terugbetaald voor jonge meisjes die 12 tot 18 jaar oud zijn op het 
moment van de eerste dosis : Cervarix® (2-valent), Gardasil® (4-valent)  en Gardasil 9® (9-valent). 
In de Vlaamse Gemeenschap bestaat sinds 2010 een vaccinatieprogramma tegen HPV voor meisjes van 12-
13 jaar in het eerste jaar secundair onderwijs en in de Franse Gemeenschap sinds 2011 voor meisjes van 13-
14 jaar in het tweede jaar secundair. Vanaf september 2019 wordt, in de Vlaamse Gemeenschap, de doelgroep 
uitgebreid tot jongens van 12-13 jaar in het eerste jaar secundair onderwijs en, in de Franse Gemeenschap, tot 
jongens van 13 tot 14 jaar in het tweede jaar secundair onderwijs. 
 
In het kader van het vaccinatieprogramma wordt het HPV vaccin gratis ter beschikking gesteld aan de artsen 
die vaccineren conform de programma’s van beide gemeenschappen en dit in het kader van de 
schoolgeneeskunde. 
 
Niettegenstaande vaccinatie tegen humaan papillomavirus gepromoot wordt, blijft vroegtijdige opsporing van 
baarmoederhalskanker aanbevolen. 
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VRAGEN 
_ 

De vragen met betrekking tot vaccinatie zijn opgenomen in de mondelinge vragenlijst (via een CAPI toepassing) 
van de gezondheidsenquête. Ze zijn gericht aan: 
 

 alle personen zonder leeftijdsbeperkingen voor wat betreft de vaccinatie tegen griep 

 personen van 45 jaar en ouder voor wat betreft de vaccinatie tegen pneumokokken 

 aan meisjes/vrouwen van 10 tot 44 jaar voor wat de vaccinatie tegen HPV betreft. 

 
Antwoorden via proxy zijn toegestaan. De vragen rond vaccinatie tegen griep werden conform de aanbevelingen 
van de Europese Gezondsenquête (EHIS) geformuleerd.  
 
De doelstelling hier is het meten van de vaccinatiegraad meer bepaald bij de volwassen bevolking. De 
enquêteur vraagt hierbij aan de respondenten of zij werden gevaccineerd tegen een specifieke ziekte in de loop 
van een bepaalde periode (die varieert in functie van het type vaccin/ziekte). Het is echter niet voorzien dat de 
enquêteur effectief aan de respondenten een bewijs van de vaccinatie in kwestie, bijvoorbeeld een 
vaccinatiekaart, vraagt. Er wordt ook niet nagegaan of het vaccinatieschema werd gerespecteerd, meer bepaald 
wanneer verschillende dosissen moeten worden toegediend, zoals het geval is bij pneumokokken en humaan 
papillomavirus. Men baseert zich dus volledig op een verklaring van de respondent, met alle subjectiviteit die 
hiermee gepaard gaat. 
 
De volgende vragen werden in het kader van de gezondheidsenquête 2018 gesteld1: 

Griep    

VA01: Hebt u ooit een vaccinatie tegen de griep gehad? (Ja / Neen) 
VA02: Wanner hebt u deze vaccinatie tegen de griep voor het laatst gekregen?  

       (maand, jaar) 

Pneumokokken  

VA03: Hebt u ooit een vaccinatie of herhalingsvaccinatie gehad tegen pneumokokken? (Ja / Neen) 
VA04: Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen pneumokokken voor het laatst gekregen? 

                          Minder dan 5 jaar geleden  
                          Vijf jaar geleden of meer 

 
In 2008 werden de vragen over vaccinatie tegen pneumokokken gesteld aan personen van 15 jaar en ouder. 
Sinds 2013, werden deze vragen beperkt tot personen van 45 jaar en ouder om de vragenlijst (althans voor de 
personen jonger 45 jaar) in te korten.  

                                                 
 
 
 
1 Ondanks dat dit hier niet expliciet wordt vermeld, voorziet de CAPI toepassing ook in de antwoordmogelijkheden ‘Ik weet het niet’ 
of ‘Ik weiger te antwoorden’ die zonodig door de enquêteur aangekruist kunnen worden 



13 
 

Humaan papillomavirus (HPV) 

VA05: Er is een vaccinatie die u beschermt tegen infecties met het humaan papillomavirus dat 
 baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De naam van het vaccin is Cervarix® , Gardasil® of 
 Gardasil 9®. Hebt u ooit een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus gehad? (Ja / Neen)   

 
VA06: Wanneer hebt u deze vaccinatie tegen het humaan papillomavirus voor het laatst gekregen?  
 In de afgelopen 12 maanden 
 Meer dan 1 jaar, maar niet meer dan 2 jaar geleden  
 Meer dan 2 jaar, maar niet meer dan 5 jaar geleden  
 Niet in de afgelopen 5 jaar        

 
Deze vragen over vaccinatie tegen humaan papillomavirus werden alleen maar aan vrouwen van 10 tot 44 jaar 
gesteld. 
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INDICATOREN 
_ 

 
De WGO raadt aan om over voldoende informatie te beschikken in verband met de vaccinatiegraad bij de 
bevolking en deze regelmatig te actualiseren. Deze gegevens kunnen direct gebruikt worden door diegenen die 
verantwoordelijk zijn op het domein van vaccinatie als procesindicatoren en er toe bijdragen (samen met andere 
beschikbare informatie) om vaccinatieprogramma’s zo nodig aan te passen. Ook de OESO (Organisatie van 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Europese Commissie (10) beveelt aan om de 
vaccinatiegraad tegen griep te meten. 
 
Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap en Brussel organiseren periodieke onderzoeken naar de 
vaccinatiegraad bij kinderen van 18 tot 24 maanden (11).De toegepaste methode en frequentie varieert echter 
tussen de gemeenschappen. 
 
Voor de schoolgaande kinderen wordt de vaccinatiegraad nagegaan in het kader van het medisch 
schoolonderzoek.  
 
Dankzij de enquêtes uitgevoerd in het schoolmilieu bestaat er enige informatie aangaande de vaccinatiegraad 
bij adolescenten (HBSC enquête). Het is dan ook nuttig deze informatie te vervolledigen door complementaire 
informatie te verzamelen in het kader van een gezondheidsenquête.  
 
Met betrekking tot de volwassenen is de informatie over de vaccinatiegraad eerder pover; deze vormen dan 
ook de voornaamste doelgroep van de module rond vaccinatie in de gezondheidsenquête. 
 
Er moet echter opgemerkt worden dat de schatters die in het kader van het gezondheidsenquête worden 
aangemaakt niet de vaccinatiegraad in strikte zin weergeven, gezien de gebruikte methodologie. Deze schatters 
geven dan ook niet weer in welke mate de bevolking beschermd is tegen griep, pneumokokken of HPV, maar 
zijn eerder indicatoren voor de performantie van het gezondheidssysteem in termen van vaccinatie tegen deze 
ziekteverwekkers. 
 
De volgende indicatoren zijn aangemaakt: 

Griep  

VA01_1:  Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd tegen griep  
 

VA01_12:  Percentage van de totale bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep  
 
Indicator VA01_1 wordt berekend voor alle personen van 15 jaar en ouder, terwijl indicator VA01_12 wordt 
berekend voor de ganse bevolking, zonder leeftijdsbeperkingen. Deze twee indicatoren laten toe in te schatten 
hoeveel personen al met een dergelijke vaccinatie in contact zijn gekomen. 
 
VA01_2:  Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 
 
Voor de berekening van indicator VA01_2 werden de volgende personen als risicopersonen beschouwd: 
personen van 65 jaar en ouder, of van 15 jaar en ouder die lijden aan een specifieke chronische aandoening 
(astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nierproblemen of diabetes). 
 
VA_1: Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 

12 maanden  
VA_2: Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden  
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Deze informatie (VA_1 en VA_2) laat toe om na te gaan in welke mate het vaccinatieprogramma actief is in de 
algemene bevolking. 
 
VA_3: Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 

vaccinatieseizoen  
 
VA_32:  Percentage van de totale bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 

vaccinatieseizoen 
 
Deze indicatoren (VA_3 en VA_32) laten toe de vaccinatiegraad tegen griep te berekenen bij deze risicogroep 
in de loop van het laatste seizoen (bijvoorbeeld, personen bevraagd in de periode januari – augustus van het 
jaar 2018 die aangeven gevaccineerd te zijn in de loop van het laatste vaccinatieseizoen voorafgaan aan de 
griepepisode, zijnde september – december van het jaar 2017). Dit komt overeen met het percentage effectief 
tegen griep beschermde personen dankzij het meest recente vaccin, aangepast aan het circulerende virus. 

Pneumokokken 

VA_4: Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de 
afgelopen 5 jaar  

VA_5: Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 jaar  
 
Risicopersonen zijn: personen van 65 jaar en ouder en personen van 45 jaar en ouder met een specifieke 
chronische aandoening (astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, nierproblemen of 
diabetes).  

Humaan papillomavirus 

VA05_1: Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 
(HPV) 

 
VA_6: Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 

(HPV) in de afgelopen 12 maanden 
 
Deze indicator (VA_6) werd berekend om de resultaten van 2018 te vergelijken met die van 2013.  
 
VA_7: Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds de vaccinatie tegen het 

humaan papillomavirus (HPV)  
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RESULATEN 
_ 

1. Vaccinatie tegen griep 

Dit onderdeel onderzoekt het percentage van de bevolking dat minstens eenmaal tegen griep werd 
gevaccineerd, de vaccinatiegraad in de afgelopen 12 maanden en de vaccinatiegraad tijdens het laatste 
vaccinatieseizoen. De indicatoren worden telkens berekend voor de totale bevolking, voor de bevolking van 15 
jaar en ouder en voor de risicogroepen. In dit rapport worden echter alleen de indicatoren m.b.t. de 
risicogroepen in detail besproken. De overige indicatoren worden, indien nodig, kort besproken. Voor meer 
informatie over deze laatste indicatoren verwijzen we naar de tabellen op het einde van het rapport 
 

1.1. BEVOLKING OOIT GEVACCINEERD TEGEN GRIEP2 

1.1.1. Prevalentie in België 

In België werd 31,8% van de totale bevolking ooit tegen griep gevaccineerd. Dit percentage stijgt tot... 
 

 37,9% wanneer men zich beperkt tot de bevolking van 15 jaar en ouder  

 tot 56,8% wanneer men zich beperkt tot de risicogroep2.  

 
Regionale verschillen 
 
Het percentage van de totale bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, is significant hoger in het 
Vlaams Gewest (39,8%) dan in het Brussels Gewest (23,1%) en het Waals Gewest (21,2%). 
 
Wanneer enkel de bevolking van 15 jaar en ouder in beschouwing wordt genomen, wordt hetzelfde 
waargenomen: 47,3% van hen is ooit gevaccineerd geweest tegen griep in het Vlaams Gewest tegenover 
28,1% in het Brussels Gewest en 25,1% in het Waals Gewest . 
 
Ook wanneer we ons beperken tot de risicogroep varieert de vaccinatiegraad volgens het gewest waar men 
woont: deze is hoger in het Vlaams Gewest (65,7%) dan in het Brussels Gewest (49,1%) en het Waals Gewest 
(43,9%). Dit verschil is statistisch significant na correctie voor leeftijd en geslacht.  

1.1.2. Evolutie 

 
In de risicogroep is het percentage personen dat ooit werd gevaccineerd tegen griep significant gestegen tussen 
1997 en 2004. Na deze periode is dit percentage doorheen de tijd stabiel gebleven (Figuur 1).   
 
Regionale verschillen 
 
De evolutie doorheen de tijd verschilt sterk van gewest tot gewest (Figuur 1): 

                                                 
 
 
 
2 Risicogroep: personen van 65 jaar of ouder, personen van 15 jaar en ouder met een specifieke chronische aandoening 
 (astma, chronische bronchitis, cardiovasculaire pathologie, hypertensie, nieraandoeningen of diabetes).  
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 in het Vlaams Gewest is er een lineaire en significante stijging van dit percentage over de volledige 
periode van 1997 tot 2018 (van 43,0% tot 65,7%). Het verschil tussen 2013 en 2018 is echter niet 
statistisch significant.  

 in het Brussels Gewest en het Waals Gewest is er een lineaire en significante stijging van het 
percentage tussen 1997 en 2004, gevolgd door een stabilisatie (met in het Waals Gewest een daling 
tussen 2004 en 2008) tot 2018. 

  
Figuur 1 | Percentage van de risicobevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, volgens Gewest en jaar, 

Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

1.1.3. Demografische verschillen 

In de risicogroep zijn er iets meer mannen (57,7%) dan vrouwen (55,9%) die ooit gevaccineerd werden tegen 
griep.  
 
De vaccinatiegraad stijgt met de leeftijd (Figuur 2): van 24,7% in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar, tot 46,4% in 
de leeftijdsgroep van 55-64 jaar en 77,6% bij de 75-plussers. De verschillen in vaccinatiegraad tussen de 
jongsten (15-24 jaar) en de ouderen (vanaf de leeftijdsgroep van 55-64 jaar) zijn significant na correctie voor 
geslacht. 
   
Regionale verschillen 
 
Op regionaal niveau varieert het percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep niet 
volgens geslacht. 
 
Leeftijdsspecifieke analyses tonen aan dat de vaccinatiegraad significant toeneemt met de leeftijd, met enkele 
uitzonderingen: In het Brussels Gewest is er een afname van de vaccinatiegraad bij mannen van 45-54 jaar en 
in het Waals Gewest is er ook een significante daling van het percentage bij mannen van 25-34 jaar en bij 
vrouwen in de leeftijdsgroepen tussen 35-54 jaar (Figuur 2). 
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Figuur 2 |  Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, volgens geslacht, leeftijd en 
Gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  
 

1.1.4. Socio-economische verschillen 

Er zijn geen significante verschillen volgens opleidingsniveau voor wat het percentage personen van de 
risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep betreft. 
 
Regionale verschillen 
 
Ook op regionaal niveau zijn er geen significante verschillen volgens opleidingsniveau.  
 

1.2. GRIEPVACCINATIE IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN 

1.2.1. Prevalentie in België 

In België geeft 26,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan gevaccineerd te zijn tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden. Dit percentage stijgt tot 45,7% wanneer het de risicogroep betreft.  
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage personen van de risicogroep dat werd gevaccineerd tegen griep in de afgelopen 12 maanden 
varieert volgens gewest: het is hoger in het Vlaams Gewest (51,8%) dan in het Brussels Gewest (38,5%) en 
het Waals Gewest (37,4%). Het verschil tussen het percentage teruggevonden voor het Vlaams Gewest  en 
voor beide overige gewesten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht. 
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1.2.2. Evolutie  

Het percentage personen van de risicogroep dat in de afgelopen 12 maanden tegen griep werd gevaccineerd 
neemt lineair en significant toe tussen 1997 en 2004: van 34,4% in 1997 tot 43,1% in 2001 en 48,5% in 2004. 
Vervolgens daalt dit percentage in 2008 (46,9%) en blijft het stabiel tot 2018 (Figuur 3).  
 
Regionale verschillen 
 
De evolutie over de tijd verschilt van gewest tot gewest (Figuur 3):  
 

 in het Vlaams Gewest is er eerst een significante stijging van het percentage tussen 1997 (35,1%) en 
2004 (51,6%), waarna het percentage stabiel blijft tot in 2018 (51,8%).  

 In het Brussels Gewest stijgt het percentage eerst lineair en significant tussen 1997 (38,8%) en 2008 
(44,8%), gevolgd door een significante daling tot 38,5% in 2018.  

 In het Waals Gewest stijgt het percentage lineair en significant tussen 1997 (32,0%) en 2004 (44,7%) 
en daalt het vervolgens significant tot 37,4% in 2018. 

 
Figuur 3 | Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, volgens 

Gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

1.2.3. Demografische verschillen 

 
In de risicogroep werd 46,1% van de mannen en 45,3% van de vrouwen tegen griep gevaccineerd in de 
afgelopen 12 maanden.  

De vaccinatiegraad stijgt significant met de leeftijd (Figuur 4): van 16,7% in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 24 
jaar over 35,0% in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar, tot 67,6% bij de 75-plussers. De verschillen tussen de 
jongste leeftijdsgroep (15-24 jaar) en de eerder oude leeftijdsgroepen (vanaf de leeftijdsgroep van 55-64 jaar) 
zijn significant na correctie voor geslacht. 
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Regionale verschillen 
 

Op regionaal niveau zijn er geen significante verschillen wat betreft de vaccinatie in de loop van de laatste 12 
maanden tussen mannen en vrouwen. 

De analyses volgens leeftijd (Figuur 4) geven dezelfde resultaten als voor België.  
 
Figuur 4 |  Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, volgens 

geslacht, leeftijd en Gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 
 

1.2.4. Socio-economische verschillen 

 
Er zijn geen significante verschillen volgens opleidingsniveau voor wat het percentage risicopersonen dat werd 
gevaccineerd tegen griep in de afgelopen 12 maanden betreft. 
 
Regionale verschillen 
 
Zoals op nationaal niveau varieert ook op regionaal niveau dit percentage niet volgens opleidingsniveau. 
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1.3. GRIEPVACCINATIE IN HET AFGELOPEN VACCINATIESEIZOEN        

1.3.1. Prevalentie in België 

In België werd 46,2% personen die tot de risicogroep behoren, gevaccineerd tegen griep in het afgelopen 
vaccinatieseizoen3. 
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage risicopersonen dat werd gevaccineerd tegen griep in het afgelopen griepseizoen varieert 
volgens gewest: het is hoger in het Vlaams Gewest (51,9%) dan in het Waals Gewest (39,3%) en het Brussels 
Gewest (35,4%). De verschillen tussen de percentages teruggevonden in het Vlaams Gewest en het Brussels 
Gewest enerzijds, en tussen het Vlaams Gewest en het Waals Gewest anderzijds, zijn significant na correctie 
voor leeftijd en geslacht. Daarentegen is het verschil tussen het resultaat bekomen voor het Brussels Gewest 
en voor het Waals Gewest niet significant. 

1.3.2. Evolutie 

Tussen 1997 en 2004 observeren we een lineaire en significante toename van het percentage risicopersonen 
dat werd gevaccineerd tegen griep in het afgelopen griepseizoen: 
  

 32,1% in 1997,  

 40,1% in 2001, en  

 47,1% in 2004. 

Vanaf 2008 is het percentage risicopersonen dat werd gevaccineerd vrij stabiel gebleven tot 2018 (Figuur 5). 
 
Regionale verschillen 
 
De evolutie van de vaccinatiegraad in het afgelopen griepseizoen is in het Vlaams Gewest gelijkaardig als dat 
op nationaal niveau. In het Brussels Gewest en het Waals Gewest kunnen er enkele verschillen worden 
vastgesteld: 

 In het Brussels Gewest is er een lineaire stijging van de vaccinatiegraad tussen 1997 (35,7%) en 2008 
(43,2%), gevolgd door een significante daling in 2013 (38,7%) en in 2018 (35,4%).  

 In het Waals Gewest is de vaccinatiegraad tussen 1997 en 2004 significant gestegen, vooral dan tussen 
2001 (35,4%) en 2004 (45,9%). Vervolgens is er een significante daling tot 40,9% in 2008 en 38,1% in 
2013. In 2018 is er een stabilisatie van de vaccinatiegraad. 

  

                                                 
 
 
 
3 Schatting bij personen die ondervraagd werden tussen januari en augustus van het jaar (E) en die aangeven dat ze 
 werden gevaccineerd in het vaccinatieseizoen dat aan de laatste griepperiode voorafging, met name van september tot 
 december van het jaar (E - 1). 
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Figuur 5 | Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, volgens Gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 
 

 
 

1.3.3. Demografische verschillen 

In de risicogroep is de vaccinatiegraad, na correctie voor leeftijd, niet significant verschillend tussen mannen en 
vrouwen.  
 
De vaccinatiegraad neemt toe met de leeftijd: van 9,3% in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar, het blijft ongeveer 
20% in de leeftijdsgroepen tussen 25 en 54 jaar en neemt vervolgens gestaag toe tot 70,8% bij de 75-plussers 
(Figuur 6). De verschillen zijn significant na correctie voor geslacht. 
 
Regionale verschillen 
 
De analyses volgens geslacht en leeftijd geven dezelfde resultaten als voor België (Figuur 6). 
 
Een relatief lage vaccinatiegraad kan worden vastgesteld bij personen jonger dan 35 jaar in het Brussels 
Gewest (4,5% bij de 15-24-jarigen en 0,0% bij de 25-34-jarigen) en bij de personen van 15-24 jaar in het Waals 
Gewest (0,0%). De nodige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze resultaten is echter geboden, gezien het 
relatief kleine aantal respondenten in deze leeftijdsgroepen. 
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Figuur 6 |  Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, volgens geslacht, leeftijd en Gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

1.3.4. Socio-economische verschillen 

Het percentage van de risicogroep dat werd gevaccineerd tegen griep in het afgelopen vaccinatieseizoen 
varieert niet volgens opleidingsniveau.  
 
Regionale verschillen 
 
Ook op regionaal niveau varieert dit percentage niet volgens opleidingsniveau.  
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2. Vaccinatie tegen pneumokokken 

2.1. PREVENTIE IN BELGIË 

In België geeft 6,1% van de bevolking van 45 jaar en ouder aan te zijn gevaccineerd tegen pneumokokken in 
de afgelopen vijf jaar. Dit percentage neemt toe tot 8,6% als we ons focussen op de risicogroep4. 
Regionale verschillen 
Het percentage risicopersonen dat in de afgelopen 5 jaar werd gevaccineerd tegen pneumokokken verschilt 
niet volgens gewest. 

2.2. EVOLUTIE 

Tussen 2004 (12,6%) en 2008 (11,0%) was er geen significant verschil voor wat betreft het percentage van de 
risicogroep dat tegen pneumokokken gevaccineerd werd. In  2013 is dit percentage significant gedaald tot 8,5% 
en vervolgens stabiel gebleven in 2018 (8,6%).  
 
Regionale verschillen 

De evolutie over de tijd verschilt van gewest tot gewest (Figuur 7):  

 in het Vlaams Gewest is er een daling van de vaccinatiegraad tussen 2004 en 2013, gevolgd door een 
lichte stijging in 2018. Deze verschillen zijn echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht  

 in het Brussels Gewest is de vaccinatiegraad sinds 2004 (16,3%) lineair gedaald tot 10,4% in 2018 

 in het Waals Gewest is er een daling van de vaccinatiegraad bij de risicogroep tussen 2004 (15,5%) en 
2013 (8,1%), waarna het stabiliseert in 2018 (7,8%).  

 
Figuur 7 | Percentage van de risicogroep4 dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar, 

volgens Gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

                                                 
 
 
 
4 Risicopersonen zijn: personen van 65 jaar en ouder of personen van 45 jaar en ouder met een specifieke chronische 
 aandoening (astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten, hypertensie, nierproblemen of diabetes). 
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2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

In de risicogroep varieert de vaccinatiegraad niet significant tussen mannen en vrouwen.  
 
De vaccinatiegraad is zeer laag bij personen van 45-54 jaar (0,9%) en neemt vervolgens progressief toe om 
12,8% te bereiken bij de 75-plussers. De verschillen tussen de jongste en oudste leeftijdsgroep zijn significant 
na correctie voor geslacht. 
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Regionale verschillen 

De analyses volgens leeftijd en geslacht geven dezelfde resultaten als voor België (Figuur 8). 
 
Figuur 8 | Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar, 

volgens geslacht, leeftijd en Gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

 
Het percentage risicopersonen dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar varieert 
niet volgens opleidingsniveau. 
 
Regionale verschillen 
 
Zoals op nationaal niveau, varieert ook in het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest de vaccinatiegraad bij 
de risicogroep niet.  
 
Daarentegen in het Waals Gewest  is de vaccinatiegraad bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (11,3%) 
hoger dan bij diegenen met een diploma hoger secundair (5,7%). Dit verschil is significant na correctie voor 
leeftijd en geslacht. 
 



27 
 

3. Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

3.1. VROUWEN VAN 10 TOT 44 JAAR OOIT GEVACCINEERD TEGEN HET HUMAAN PAPILLOMAVIRUS 
(HPV) 

3.1.1. Prevalentie in België 

In België geeft 26,4% van de vrouwen tussen 10 en 44 jaar aan ooit gevaccineerd te zijn geweest tegen het 
humaan papillomavirus (HPV). 
 
Regionale verschillen 
 
De vaccinatiegraad tegen HPV bij de doelgroep is hoger in het Vlaams Gewest (28,6%) dan in het Waals 
Gewest (25,5%) en het Brussels Gewest (20,0%). Enkel het verschil tussen het percentage teruggevonden in 
het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest is sigificant na correctie voor leeftijd.  
 

3.1.2. Evolutie 

 
De vaccinatiegraad bij de doelgroep is tussen 2013 en 2018 significant gestegen (van 17,8% tot 26,4%), 
(Figuur 9). 
 
Regionale verschillen 
 
Zoals op nationaal niveau is de vaccinatiegraad bij de doelgroep in alle gewesten significant toegenomen, vooral 
in het Brussels Gewest en het Waals Gewest waar het tussen 2013 en 2018 verdubbeld is (Figuur 9). Het 
verschil in het resultaat bekomen voor Vlaams Gewest en voor het Brussels Gewest is significant na correctie 
voor leeftijd.  

Figuur 9 | Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd tegen het HPV, volgens 
gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
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3.1.3. Demografische verschillen 

In de groep van vrouwen van 10-44 jaar varieert de vaccinatiegraad significant met de leeftijd: van 19,3% in de 
leeftijdsgroep van 10-14 jaar, tot  58,5% in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar en daalt vervolgens tot 14,7% in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar. Daarna is het percentage veel lager: 7,2% in de leeftijdsgroep van 35-39 jaar en 
3,4% in de leeftijdsgroep van 40-44 jaar. 
 
Regionale verschillen 
 
Op gewestelijk niveau zijn de resultaten volgens leeftijd dezelfde als voor België. In het Vlaams Gewest is de 
vaccinatiegraad evenwel aanzienlijk hoger in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 24 jaar (60,0 % bij de 15-19-
jarigen tot 71,2% bij de 20-24-jarigen) en aanzienlijk lager in het Brussels Gewest (41,5% bij de 15-19-jarigen 
en 41,1% bij de 20-24-jarigen), (Figuur 10). 
 
Figuur 10 | Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd tegen het HPV, volgens leeftijd 

en Gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

3.1.4. Socio-economische verschillen 

Het percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat aangeeft ooit gevaccineerd te zijn geweest tegen het humaan 
papillomavirus varieert volgens opleidingsniveau: het stijgt van 6,3% bij de vrouwen met hoogstens een diploma 
lager tot 27,6% bij de vrouwen met een diploma hoger onderwijs. Het verschil tussen de vrouwen met hoogstens 
een diploma lager of een diploma lager secundair enerzijds, en zij met een diploma hoger secundair of een 
diploma hoger onderwijs anderzijds, is significant na correctie voor leeftijd. 
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Regionale verschillen 
 
De analyses volgens opleidingsniveau in het Brussels Gewest en het Waals Gewest hebben dezelfde resultaten 
als voor België. In het Vlaams Gewest daarentegen varieert de vaccinatiegraad niet significant volgens 
opleidingsniveau. 

3.2. TIJD SINDS DE LAATSTE VACCINATIE TEGEN HET HUMAAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) 

3.2.1. Prevalentie in in België 

Van de vrouwen van 10 tot 44 jaar in België die werden gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus geeft 
11,4% aan dat dit is gebeurd in de afgelopen 12 maanden, in 19,1% van de gevallen was dit 12 tot 24 maanden 
geleden, in 30,1% van de gevallen tussen 2 en 5 jaar geleden en in 39,3% van de gevallen meer dan 5 jaar 
geleden. 
 
Regionale verschillen 
 
Het percentage vrouwen dat aangeeft 2 tot 5 jaar geleden gevaccineerd te zijn geweest, is hoger in het Vlaams 
Gewest (35,0%) dan in de twee andere gewesten: 22,2% in het Brussels Gewest en 24,1% in het Waals 
Gewest. In het Brussels Gewest en het Waals Gewest daarentegen is het percentage vrouwen dat aangeeft 
meer dan 5 jaar geleden gevaccineerd te zijn geweest is hoger dan in het Vlaams Gewest (48,0% in het Brussels 
Gewest en 42,8% in het Waals Gewest tegenover 35,8% in het Vlaams Gewest). 

3.2.2. Demografische verschillen 

Het zijn vooral de jonge meisjes die de laatste 12 maanden zijn gevaccineerd: 56,8% van de 10-14-jarigen en 
18,2% van de 15-19-jarigen. Desalniettemin stellen we vast dat sommige vrouwen in de leeftijdsgroepen tussen 
30 en 39 jaar (10,6% van de 30-34-jarigen en 18,9% van de 35-39-jarigen) in de afgelopen 12 maanden 
gevaccineerd zijn geweest (hoewel ze a priori niet tot de doelgroep behoren). Omgekeerd geeft een aanzienlijk 
aantal vrouwen (van 25 en ouder) aan dat ze meer dan 5 jaar geleden gevaccineerd zijn geweest (dit is 
bijvoorbeeld het geval bij 59,7% van de 25-29-jarigen). 
 
Regionale verschillen 
 
In het Vlaams Gewest en het Waals Gewest vinden we ongeveer hetzelfde percentage meisjes van 10-44 jaar 
dat in de afgelopen 12 maanden is gevaccineerd.  
 

3.3. VACCINATIE TEGEN HET HPV IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN BIJ VROUWEN VAN 12 TOT 20 
JAAR 

3.3.1. Prevalentie in België 

In België geeft 10,7% van de vrouwen van 12 tot 20 jaar aan gevaccineerd te zijn geweest (minstens een keer) 
tegen het humaan papillomavirus in de afgelopen 12 maanden. 

3.3.2. Evolutie 

De vaccinatiegraad bij vrouwen van 12 tot 20 jaar die aangeven gevaccineerd te zijn geweest (minstens een 
keer) tegen het humaan papillomavirus in de afgelopen 12 maanden is niet significant veranderd t.o.v. 2013. 
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3.3.3. Demografische verschillen 

De analyse in tabel 1 geeft aan dat er na de leeftijd van 15 jaar in 2013 meer inhaalvaccinatie was dan in 2018. 
 
Tabel 1. Percentage vrouwen van 12 tot 20 jaar gevaccineerd tegen HPV in de afgelopen 12 maanden, volgens 

leeftijd en jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 
 

Jaar 2013 2018 

Leeftijd  Gewogen percentage Aantal respondenten Gewogen percentage Aantal respondenten 

12 jaar 33,8 51 14,5 57 

13 jaar  15,6 38 34,6 56 

14 jaar  20,5 55 8,0 44 

15 jaar 7,7 55 20,7 51 

16 jaar 12,1 50 3,7 48 

17 jaar 11,1 49 4,4 55 

18 jaar 12,9 50 5,5 52 

19 jaar 0,8 53 0,0 47 

20 jaar 0,3 51 0,0 46 

Totaal 13,3 452 10,7 456 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 
_ 

 
Hoewel administratieve gegevens en vaccinatieregisters idealiter efficiënte middelen zijn om bijvoorbeeld de 
vaccinatiegraad op nationaal niveau continu op te volgen, kunnen ze onvolledig of onnauwkeurig zijn (12). 
Daarom dat bevolkingsonderzoeken, zoals de gezondheidsenquête, vaak worden gebruikt om informatie uit 
administratieve gegevensbanken aan te vullen of zelfs als enige volledige beschikbare gegevensbron 
(bijvoorbeeld voor de volwassenen in België waarover zeer weinig gegevens beschikbaar zijn) om de 
vooruitgang betreffende de vaccinatiedoelstellingen op te volgen.  
 
Een gezondheidsenquête bij een representatieve steekproef van de bevolking heeft een belangrijke 
meerwaarde. Ze staat toe om een globaal overzicht te krijgen van de zelfgerapporteerde vaccinatie bij de 
bevolking en om sociodemografische informatie te verzamelen, wat toelaat verfijnde analyses uit te voeren. 
Dankzij een stabiele methodologie en de herhaling van de enquête met min of meer hetzelfde interval, staat ze 
toe de evolutie doorheen de tijd op te volgen. 
 

Griepvaccinatie 

De vaccinatie tegen griep is aanbevolen door de HGR, zeker voor, zeker voor mensen die het risico lopen op 
complicaties (1). 
 
In 2003 had de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als doelstelling om tegen 2010 75% van de ouderen 
tegen griep te vaccineren (13). In december 2009 heeft de Europese Raad unaniem aanbevolen dat tegen het 
griepseizoen 2014-2015 de vaccinatiegraad in alle lidstaten 75% bij alle risicogroepen zou moeten zijn (14).   
 
Een derde van de bevolking in België werd al ooit tegen griep gevaccineerd. Deze proportie stijgt tot meer dan 
zes personen op tien wanneer enkel de risicopersonen in acht worden genomen. Deze indicator laat toe om na 
te gaan in welke mate de bevolking reeds in contact kwam met het vaccinatieprogramma tegen griep. De 
resultaten moeten echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Personen kunnen inderdaad 
moeilijkheden hebben om zich vaccinaties te herinneren van lang geleden, wat minder het geval is voor recente 
vaccinaties. 
 
In de loop van de 12 maanden voorafgaand aan enquête werd 59,1% van de  personen van 65 jaar en ouder 
59,1% tegen griep gevaccineerd, een  percentage dat lager dan deze gerapporteerd in het Verenigd Koninkrijk 
(72,5% in 2017), in Nederland (64,0% in 2017) of in de Verenigde Staten (67,5% in 2016), maar hoger dan in 
Frankrijk (49,7% in 2017) en Duitsland (34,8% in 2017) (15). 
 
Volgens een studie van Intermutualistisch Agentschap (IMA), was de vaccinatiegraad bij personen van 65 jaar 
en ouder 53,7% in 2016 (Tabel 2). Dit percentage is lager dan ons resultaat. Hierbij moet evenwel opgemerkt 
worden dat hun studie gebaseerd is op administratieve gegevens (via Pharmanet, ATC klasse = J07BB, vaccin 
terugbetaald in 2016) en omvat geen geïnstitutionalisserde personen (16).  
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Tabel 2. Vaccinatiegraad voor griep bij personen van 65 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden: vergelijking 
tussen de gegevens van de gezondheidsenquête  (HIS) 2013 en 2018 en de gegevens van het 
Intermutualistisch Agentschap (IMA) van 2016 op basis van de permanente steekproef (EPS), België 

 

 
HIS 2013 

% (95% IC) 
HIS 2018 

% (95% IC) 
IMA 2016 

% 

België 58,0 (54,7-61,3) 59,1 (56,1-62,0) 53,7  

Vlaams Gewest 60,0 (55,3-64,7) 64,3 (60,3-68,4) 58,5 

Brussels Gewest 59,3 (53,3-65,4) 55,7 (50,5-60,9) 44,7 

Waals Gewest 53,6 (48,4-58,8) 49,8 (44,7-55,0) 46,2 

 
In het afgelopen vaccinatieseizoen werd  slechts  46,2% van de risicogroep werd gevaccineerd tegen griep. Dit 
komt overeen met het werkelijk percentage mensen dat beschermd is tegen griep door het meest recente vaccin 
aangepast aan het virus in omloop. De vaccinatiegraad is dus niet optimaal en ligt ruim onder de WGO-
doelstelling van 75%. Van al de lidstaten van de Europese Unie en de  Europese Economische Ruimte (ERR) 
had echter alleen het Verenigd Koninkrijk deze doelstelling in het griepseizoen 2017-2018 bijna bereikt (14). 
 
De lage prevalentie is meer uitgesproken bij de risicogroep van  jonger dan 55 jaar, waarvan slechts 9% tot 
22% gevaccineerd werd in het laatste vaccinatieseizoen. Artsen moeten daarom gesensibiliseerd worden zodat 
zij gerichter zullen vaccineren: kwetsbare personen jonger dan 65 jaar enerzijds, maar ook de personen van 65 
jaar en ouder in het algemeen.  
 
Bij de risicogroep is de vaccinatiegraad significant hoger bij mannen dan bij vrouwen, behalve voor vaccinatie 
in het afgelopen seizoen waar het verschil niet significant is. Er zijn geen sociale ongelijkheden op dit gebied. 
 
De vaccinatiegraad op nationaal niveau (hetzij de totale vaccinatiegraad, de vaccinatie in de afgelopen 12 
maanden of de vaccinatie in het afgelopen vaccinatieseizoen) bij de risicogroep is tussen 1997 en 2004 gestaag 
toegenomen en daarna gestabiliseerd. In sommige gevallen is er zelfs een daling van de vaccinatiegraad in 
2018, zoals in het Brussels Gewest voor wat betreft het percentage risicopersonen dat in de afgelopen 12 
maanden en in het afgelopen seizoen is gevaccineerd, en in het Waals Gewest voor wat betreft het percentage 
risicopersonen dat in de afgelopen 12 maanden is gevaccineerd. Daarom is het noodzakelijk om het 
vaccinatieprogramma te herzien en een nieuwe dynamiek te geven zodat vaccinatie terug gestimuleerd wordt. 
De mogelijke redenen voor een daling van de vaccinatiegraad kunnen bevraagd worden in een volgende 
gezondheidsenquête. 
 
Onze resultaten zijn in lijn met de bevindingen in de andere landen van de Europese Unie, waar de 
vaccinatiegraad ook niet meer is veranderd of zelfs is gedaald in de afgelopen 8 jaar (17).  
 
Tot slot zijn de resultaten in het algemeen beter in het Vlaams Gewest dan in de twee andere gewesten. Deze 
vaststelling wordt versterkt door het feit dat de overschatting van de resultaten van de gezondheidsenquête 
meer uitgesproken is in het Waals Gewest en het Brussels Gewest. Het kan nuttig zijn om het 
vaccinatieprogramma van het Vlaams Gewest te bestuderen, zodat de andere twee gewesten zich hierop 
kunnen inspireren. 
 
Vaccinatie tegen pneumokokken 

In België werd slechts 8,6% van de risicogroep (personen van 65 jaar en ouder of van 45 jaar en ouder met 
astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten, hypertensie, ernstige nierproblemen of diabetes) 
gevaccineerd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 jaar. Indien we ons beperken tot de personen van 65 jaar 
en ouder, stijgt dit percentage tot 11.0%, wat ver onder de in de literatuur vermelde vaccinatiegraad voor 
dezelfde groep (18;19). Zo wordt de vaccinatiegraad bij personen van 65 jaar en ouder in het Verenigd 
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Koninkrijk geschat op 69,5% in (19)  en op 69,0% in de Verenigde Staten in 2017(18).Voor ons land is er dus 
nog veel ruimte voor verbetering op dit gebied. 
 
Zoals voor griep wordt de laagste vaccinatiegraad vastgesteld bij de jongst kwetsbaren (minder dan 1% bij de 
45-54-jarigen en 5,2% bij de 55-64-jarigen), maar zelfs bij de 65-plussers is de vaccinatiegraad zeer laag.  
 
Sinds 2013 nemen we geen verbetering meer waar in de pneumokokkenvaccinatie. Integendeel, de 
vaccinatiegraad lijkt zelfs te dalen tussen 2013 en 2018, meer bepaald in het Brussels Gewest. Dit is een teken 
dat deze vaccinatie nog niet ingeburgerd is, noch bij de gezondheidswerkers  noch bij de bevolking. 
 
Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen als ook geen sociale ongelijkheid (behalve in het Waals Gewest). 
Daarentegen is de vaccinatiegraad beter in het Brussels Gewest dan in de twee andere gewesten. 
 
Aangezien een pneumokokkeninfectie een belangrijke oorzaak is van morbiditeit en mortaliteit bij ouderen of 
bij mensen met chronische aandoeningen, veroorzaakt dit jaarlijks meer sterfgevallen dan seizoensgebonden 
griep (20) en aangezien vaccinatie een doeltreffend preventiemiddel is, is het belangrijk dat de bevolking 
bewuster wordt gemaakt van de voordelen en de autoriteiten een nationaal vaccinatieprogramma tegen 
pneumokokken opzetten. 
 
Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

Gezien de ontwikkelingen van de kennis over HPV-infecties en HPV-vaccins beveelt de Hoge Gezondheidsraad 
(HGR) aan om de vaccinatie tegen de infectie van het humaan papillomavirus uit te breiden, met de bedoeling 
naast de preventie van baarmoederhalskanker, ook alle vormen van kanker waarbij het HPV betrokken is zoals 
anogene wratten (vanwege hun morbiditeit) te voorkomen. Zo beveelt de HGR in zijn nieuw advies (9) aan om 
jaarlijks een cohort van meisjes en jongens tussen 9 en 14 jaar te vaccineren, met inbegrip van een aangepaste 
HPV-vaccin met twee dosissen met 6 maanden interval en een inhaalvaccinatie bij jonge vrouwen en mannen 
van 15 t.e.m. 26 jaar. 
 
Bij de groep vrouwen van 10-44-jarigen die hier bestudeerd werd, verklaart één (jonge) vrouw op vier ooit 
gevaccineerd te zijn geweest tegen HPV. Deze vaccinatiegraad varieert sterk volgens leeftijd: minder dan één 
jong meisje op vijf van 10-14 jaar werd ooit tegen HPV gevaccineerd, deze vaccinatiegraad stijgt tot drie meisjes 
op vijf van 15-24 jaar. Daarna daalt dit percentage geleidelijk tot 3,4% bij de 40-44-jarigen, wat een veel lager 
percentage is.  
 
In België bestaan verschillende  vaccinatieprogramma’s. De Vlaamse Gemeenschap en de Franse 
Gemeenschap hebben een eigen vaccinatiebeleid.  Volgens een studie van het KCE (8) is de vaccinatiegraad 
in de Franse Gemeenschap in de periode 2016 – 2017 (cohorte van 2003) en in de Vlaamse Gemeenschap in 
2017 (cohorte van 2000) sterk verschillend : ze wordt geschat voor 2016 geschat op 89,5% in de Vlaamse 
Gemeenschap (21) en voor de Franse Gemeenschap voor 2017 op 36,1% (22) . Er moet wel worden onderlijnd 
dat een strikte vergelijking van deze percentages moeilijk is gezien het gaat om verschillende leeftijdscohortes.  
 
Op nationaal niveau, en vooral op niveau van de Franse Gemeenschap,  moeten er nog inspanningen geleverd 
worden om de vaccinatiegraad te verbeteren, vooral omdat een vaccinatiegraad van minstens 80% noodzakelijk 
is om een algemene immuniteit te verkrijgen (23). Ter vergelijking: op Europees niveau varieert de 
vaccinatiegraad tussen 30% en 80% (24). In de Verenigde Staten bedroeg de zelfgerapporteerde 
vaccinatiegraad voor 3 dosissen (NHANES-2015-2016) bij jonge meisjes van 14 t.e.m. 19 jaar 32,5% in 2015-
2016 (25). 
 
Vaccinaties (in de afgelopen 12 maanden) worden nog gerapporteerd na de leeftijd van 18 jaar, terwijl de 
meeste vrouwen op deze leeftijd reeds seksueel actief zijn. Sommigen geven echter aan dat deze vaccinatie 
ook op deze leeftijd nog effectief zou zijn. 
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De vaccinatiegraad tegen het humaan papillomavirus vertoont een aantal verschillen volgens socio-
economische status. Het percentage is namelijk lager bij meisjes die deel uitmaken van een huishouden waarbij 
het hoogste opleidingsniveau een diploma hoger secundair is. Dit wordt ook vastgesteld in het Brussels Gewest 
en het Waals Gewest , maar niet in het Vlaams Gewest. 
 
Tot slot blijkt de vaccinatiegraad tegen het humaan papillomavirus, zoals het geval was tegen griep en 
pneumokokken, beter te zijn in het Vlaams Gewest dan in het Brussels en het Waals Gewest. Dit wil zeggen 
dat in deze laatste twee gewesten er dus nog flink wat ruimte is voor verbetering. 
 
De gezondheidsenquête is zonder twijfel een essentieel instrument voor het verzameling van gegevens bij een 
representatieve steekproef van de bevolking, o.a. voor wat betreft de zelf gerapporteerde vaccinatie tegen 
ziekteverwekkers die in dit rapport aan bod kwamen. Niettemin hebben enquêtegegevens ook enkele 
beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van de resultaten en bij het maken 
van vergelijkingen. De schatters die in het kader van het gezondheidsenquête worden aangemaakt geen niet 
de vaccinatiegraad in strikte zin weer, gezien de gebruikte methodologie. Deze schatters geven dan ook niet 
weer in welke mate de bevolking beschermd is tegen griep, pneumokokken of HPV (zo hebben we niet 
nagegaan om welk type vaccin het ging, noch werd informatie verzameld over de ontvangen dosis) maar zijn 
eerder indicatoren voor de performantie van het gezondheidssysteem in het kader van het realiseren van 
internationale doelstellingen aangaande vaccinatie. 
 
  



35 
 

SAMENVATTENDE TABELLEN 
       _ 

Tabel 3. Evolutie van de vaccinatiegraad in België 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccinatie tegen griep       

Percentage van de bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 20,6 26,8 30,4 27,7 29,0 31,8 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd 
werd tegen griep 

20,6 26,8 30,4 33,1 34,6 37,9 

Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 41,1 49,9 53,7 53,6 56,1 56,8 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd 
werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden 

15,3 20,9 24,5 26,9 24,5 26,6 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden 

34,4 43,1 48,5 46,9 45,6 45,7 

Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

14,0 19,4 23,9 21,6 20,5 22,6 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

32,1 40,1 47,1 45,0 43,7 46,2 

Vaccinatie tegen pneumokokken       

Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd 
werd tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar 

- - 8,1 7,7 5,7 6,1 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen 
pneumokokken in de afgelopen vijf jaar 

- - 12,6 11,0 8,5 8,6 

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)       

Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd 
werd tegen het HPV 

- - - - 17,8 26,4 

Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het 
HPV in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 3,4 3,0 

Percentage vrouwen van 12 tot 20 jaar dat gevaccineerd werd tegen het 
HPV in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 13,3 10,7 

Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip 
sinds de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

      

In de afgelopen 12 maanden - - - - 19,3 11,4 

Meer dan 1 jaar, maar niet meer dan 2 jaar geleden - - - - 26,0 19,1 

Meer dan 2 jaar, maar niet meer dan 5 jaar geleden - - - - 39,0 30,1 

Meer dan 5 jaar geleden - - - - 15,6 39,3 
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Tabel 4. Evolutie van de vaccinatiegraad in het Vlaams Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccinatie tegen griep       

Percentage van de bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 21,6 29,5 33,5 31,7 34,7 39,8 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd 
tegen griep 

21,6 29,5 33,5 37,6 41,2 47,3 

Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 43,0 54,3 57,0 58,8 61,9 65,7 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen griep in de afgelopen 12 maanden 

15,3 22,5 26,3 29,9 28,7 31,9 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden 

35,1 46,3 51,6 50,3 50,5 51,8 

Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

13,8 20,6 25,2 24,0 24,0 26,5 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

32,3 42,8 48,6 47,9 47,5 51,9 

Vaccinatie tegen pneumokokken       

Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar 

- - 6,6 6,9 5,5 6,1 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in 
de afgelopen vijf jaar 

- - 10,2 9,7 8,0 8,8 

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)       

Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd 
tegen het HPV 

- - - - 23,9 28,6 

Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 4,5 3,0 

Percentage vrouwen van 12 tot 20 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 16,9 10,0 

Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds 
de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

      

In de afgelopen 12 maanden - - - - 19,0 10,5 

Meer dan 1 jaar, maar niet meer dan 2 jaar geleden - - - - 27,3 18,6 

Meer dan 2 jaar, maar niet meer dan 5 jaar geleden - - - - 36,4 35,0 

Meer dan 5 jaar geleden - - - - 17,4 35,8 
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Tabel 5. Evolutie van de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccinatie tegen griep       

Percentage van de bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 24,6 25,0 26,4 24,9 22,5 23,1 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd 
tegen griep 

24,6 25,0 26,4 30,1 27,2 28,1 

Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 44,7 47,1 50,8 51,0 51,5 49,1 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen griep in de afgelopen 12 maanden 

19,0 20,2 20,6 24,5 18,3 18,2 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden 

38,8 41,7 44,1 44,8 41,2 38,5 

Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

17,1 20,6 20,0 19,2 14,8 14,6 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

35,7 41,1 41,4 43,2 38,7 35,4 

Vaccinatie tegen pneumokokken       

Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar 

- - 10,3 11,3 7,7 6,7 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in 
de afgelopen vijf jaar 

- - 16,3 15,3 12,7 10,4 

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)       

Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd 
tegen het HPV 

- - - - 10,1 20,0 

Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 1,9 2,2 

Percentage vrouwen van 12 tot 20 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 5,8 8,5 

Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds 
de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

      

In de afgelopen 12 maanden - - - - 19,7 10,8 

Meer dan 1 jaar, maar niet meer dan 2 jaar geleden - - - - 18,3 19,0 

Meer dan 2 jaar, maar niet meer dan 5 jaar geleden - - - - 50,0 22,2 

Meer dan 5 jaar geleden - - - - 11,9 48,0 

 
 
 
 
 
  



38 
 

Tabel 6. Evolutie van de vaccinatiegraad in het Waals Gewest 1997-2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 

Vaccinatie tegen griep       

Percentage van de bevolking dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 17,3 22,3 26,1 21,4 21,3 21,2 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd 
tegen griep 

17,3 22,3 26,1 25,8 25,5 25,1 

Percentage van de risicogroep dat ooit gevaccineerd werd tegen griep 37,2 43,6 49,2 45,6 47,1 43,9 

Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen griep in de afgelopen 12 maanden 

14,0 18,3 22,3 22,1 19,1 20,3 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden 

32,0 38,3 44,7 41,8 38,4 37,4 

Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

13,2 17,0 22,7 18,1 16,1 18,7 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen griep in het 
afgelopen griepseizoen 

30,4 35,4 45,9 40,9 38,1 39,3 

Vaccinatie tegen pneumokokken       

Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd 
tegen pneumokokken in de afgelopen vijf jaar 

- - 10,0 8,2 5,5 6,0 

Percentage van de risicogroep dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in 
de afgelopen vijf jaar 

- - 15,5 11,8 8,1 7,8 

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)       

Percentage van de vrouwen van 10 tot 44 jaar dat ooit gevaccineerd werd 
tegen het HPV 

- - - - 10,8 25,5 

Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 2,2 3,4 

Percentage vrouwen van 12 tot 20 jaar dat gevaccineerd werd tegen het HPV 
in de afgelopen 12 maanden 

- - - - 8,9 12,6 

Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds 
de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 

      

In de afgelopen 12 maanden - - - - 20,6 13,2 

Meer dan 1 jaar, maar niet meer dan 2 jaar geleden - - - - 24,1 20,0 

Meer dan 2 jaar, maar niet meer dan 5 jaar geleden - - - - 44,7 24,1 

Meer dan 5 jaar geleden - - - - 10,6 42,8 
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Tabel B 1. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, België 

 

VA01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 37,2 (35,3-39,2) 37,4 (35,2-39,5) 4651 

Vrouwen 38,4 (36,5-40,3) 36,0 (33,9-38,2) 5056 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,0 (9,9-16,1) 13,0 (10,2-16,5) 1050 

25 - 34 25,3 (21,9-28,8) 25,3 (22,0-28,9) 1327 

35 - 44 30,6 (26,9-34,3) 30,6 (27,0-34,4) 1569 

45 - 54 31,4 (28,1-34,7) 31,4 (28,2-34,8) 1718 

55 - 64 41,6 (38,0-45,3) 41,6 (38,0-45,3) 1666 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,2 (57,4-64,8) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 77,7 (74,0-81,1) 1092 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,1 (45,6-56,6) 32,5 (26,6-39,1) 719 

Lager secundair 41,6 (37,3-45,9) 31,1 (27,0-35,4) 1268 

Hoger secundair 36,5 (33,8-39,3) 36,4 (33,6-39,4) 2876 

Hoger onderwijs 36,0 (33,7-38,3) 39,0 (36,5-41,6) 4666 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 47,3 (45,0-49,5) 46,6 (44,1-49,1) 3620 

Brussels Gewest 28,1 (26,0-30,3) 29,0 (26,8-31,4) 2502 

Waals Gewest 25,1 (22,7-27,6) 22,8 (20,4-25,4) 3585 

 
JAAR 

 
1997 20,6 (19,1-22,1) 21,6 (19,9-23,4) 8474 

2001 26,8 (25,4-28,1) 25,0 (23,6-26,4) 10012 

2004 30,4 (29,0-31,8) 29,3 (27,8-30,9) 10909 

2008 33,1 (31,6-34,7) 31,7 (30,1-33,3) 9480 

2013 34,6 (33,0-36,2) 33,0 (31,3-34,8) 9064 

2018 37,9 (36,3-39,4) 36,1 (34,4-37,9) 9707 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 2. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd ooit tegen griep, België 

 

VA01_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,0 (29,3-32,8) 26,8 (24,6-29,0) 5561 

Vrouwen 32,5 (30,8-34,1) 25,5 (23,5-27,7) 5994 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 3,1 (1,9-4,2) 3,1 (2,1-4,4) 1848 

15 - 24 13,0 (9,9-16,1) 13,0 (10,2-16,5) 1050 

25 - 34 25,3 (21,9-28,8) 25,3 (22,0-28,9) 1327 

35 - 44 30,6 (26,9-34,3) 30,6 (27,0-34,4) 1569 

45 - 54 31,4 (28,1-34,7) 31,4 (28,2-34,8) 1718 

55 - 64 41,6 (38,0-45,3) 41,6 (38,0-45,3) 1666 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,2 (57,4-64,8) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 77,7 (74,0-81,1) 1092 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 46,0 (40,7-51,2) 22,7 (18,0-28,1) 805 

Lager secundair 36,9 (32,7-41,0) 21,5 (18,3-25,1) 1426 

Hoger secundair 31,1 (28,6-33,6) 25,8 (23,2-28,6) 3384 

Hoger onderwijs 29,3 (27,3-31,2) 28,0 (25,5-30,5) 5734 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 39,8 (37,7-41,9) 34,3 (31,8-37,0) 4274 

Brussels Gewest 23,1 (21,2-25,0) 19,9 (18,0-22,0) 3083 

Waals Gewest 21,2 (19,0-23,4) 15,4 (13,4-17,6) 4198 

 
JAAR 

 
1997 20,6 (19,1-22,1) 14,4 (13,1-15,8) 8474 

2001 26,8 (25,4-28,1) 16,9 (15,8-18,2) 10012 

2004 30,4 (29,0-31,8) 20,3 (18,9-21,7) 10909 

2008 27,7 (26,4-29,1) 22,0 (20,6-23,5) 11056 

2013 29,0 (27,6-30,4) 23,3 (21,7-24,9) 10773 

2018 31,8 (30,4-33,1) 25,7 (24,1-27,4) 11555 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 3. Percentage van de risicogroep** dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, België 

 

VA01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 57,7 (54,7-60,7) 46,3 (42,1-50,7) 1827 

Vrouwen 55,9 (53,1-58,8) 41,3 (37,2-45,5) 2067 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 24,7 (12,1-37,3) 24,9 (14,4-39,5) 101 

25 - 34 35,5 (23,2-47,8) 35,6 (24,6-48,4) 121 

35 - 44 38,5 (29,8-47,3) 38,3 (30,0-47,3) 247 

45 - 54 35,0 (28,8-41,2) 34,8 (28,8-41,2) 407 

55 - 64 46,4 (40,6-52,3) 46,4 (40,7-52,3) 641 

65 - 74 61,1 (57,5-64,8) 61,3 (57,5-64,9) 1285 

75 + 77,6 (74,1-81,1) 78,0 (74,3-81,3) 1092 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 65,0 (58,8-71,1) 40,1 (31,9-49,0) 471 

Lager secundair 59,0 (53,8-64,1) 40,7 (34,6-47,1) 726 

Hoger secundair 56,6 (52,3-60,8) 45,8 (40,6-51,1) 1153 

Hoger onderwijs 53,1 (49,4-56,8) 43,5 (38,9-48,2) 1449 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 65,7 (62,6-68,8) 53,2 (48,6-57,8) 1501 

Brussels Gewest 49,1 (45,1-53,0) 38,2 (34,0-42,7) 888 

Waals Gewest 43,9 (40,0-47,9) 31,8 (27,2-36,8) 1505 

 
JAAR 

 
1997 41,1 (38,0-44,3) 28,6 (25,6-31,7) 2926 

2001 49,9 (47,3-52,4) 33,2 (30,6-35,8) 3623 

2004 53,7 (51,4-56,1) 37,8 (35,2-40,4) 4892 

2008 53,6 (51,4-55,8) 38,8 (36,3-41,5) 4553 

2013 56,1 (53,5-58,6) 38,3 (35,2-41,5) 3375 

2018 56,8 (54,5-59,0) 39,6 (36,7-42,5) 3894 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 4. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden, België 

 

VA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,6 (23,8-27,4) 23,7 (21,8-25,7) 4651 

Vrouwen 27,5 (25,8-29,3) 23,2 (21,3-25,2) 5056 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 8,2 (5,7-10,8) 8,2 (6,0-11,2) 1050 

25 - 34 12,4 (9,8-15,0) 12,4 (10,0-15,2) 1327 

35 - 44 15,3 (12,4-18,2) 15,3 (12,6-18,5) 1569 

45 - 54 18,9 (16,0-21,9) 18,9 (16,2-22,1) 1718 

55 - 64 30,0 (26,5-33,4) 30,0 (26,7-33,6) 1666 

65 - 74 51,1 (47,1-55,1) 51,1 (47,1-55,1) 1285 

75 + 67,6 (63,4-71,8) 67,7 (63,3-71,7) 1092 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,4 (37,0-47,8) 22,1 (17,6-27,3) 719 

Lager secundair 34,1 (29,9-38,2) 22,0 (18,7-25,8) 1268 

Hoger secundair 24,2 (21,7-26,7) 21,7 (19,4-24,2) 2876 

Hoger onderwijs 24,2 (22,1-26,3) 25,2 (22,8-27,8) 4666 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 31,9 (29,8-34,1) 28,4 (26,1-30,8) 3620 

Brussels Gewest 18,2 (16,4-20,0) 17,6 (15,8-19,5) 2502 

Waals Gewest 20,3 (17,9-22,7) 17,1 (14,9-19,5) 3585 

 
JAAR 

 
1997 15,3 (13,9-16,6) 15,3 (13,8-16,8) 8474 

2001 20,9 (19,6-22,2) 18,0 (16,8-19,2) 10012 

2004 24,5 (23,2-25,7) 22,1 (20,8-23,5) 10909 

2008 26,9 (25,5-28,4) 24,1 (22,6-25,6) 9480 

2013 24,5 (23,0-25,9) 20,7 (19,3-22,2) 9064 

2018 26,6 (25,2-28,0) 22,4 (20,9-24,0) 9707 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 5. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, 
België 

 

VA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 46,1 (43,0-49,2) 31,5 (27,0-36,4) 1827 

Vrouwen 45,3 (42,4-48,2) 28,0 (23,9-32,4) 2067 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 16,7 (4,5-29,0) 16,9 (7,9-32,6) 101 

25 - 34 16,1 (5,6-26,6) 16,1 (8,2-29,3) 121 

35 - 44 23,7 (15,2-32,1) 23,5 (16,2-32,9) 247 

45 - 54 23,2 (17,5-28,9) 23,0 (17,9-29,1) 407 

55 - 64 35,0 (29,5-40,6) 35,0 (29,7-40,8) 641 

65 - 74 51,1 (47,1-55,1) 51,2 (47,2-55,2) 1285 

75 + 67,6 (63,4-71,8) 68,0 (63,7-72,0) 1092 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 56,6 (50,0-63,2) 29,4 (22,2-37,9) 471 

Lager secundair 51,9 (46,6-57,2) 31,0 (25,2-37,4) 726 

Hoger secundair 43,7 (39,2-48,1) 30,0 (25,0-35,7) 1153 

Hoger onderwijs 40,9 (37,0-44,8) 28,8 (24,2-33,9) 1449 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 51,8 (48,4-55,1) 34,6 (29,7-39,7) 1501 

Brussels Gewest 38,5 (34,7-42,4) 25,7 (21,7-30,1) 888 

Waals Gewest 37,4 (33,4-41,4) 23,8 (19,4-28,9) 1505 

 
JAAR 

 
1997 34,4 (31,4-37,5) 20,9 (18,3-23,7) 2926 

2001 43,1 (40,5-45,6) 24,8 (22,5-27,2) 3623 

2004 48,5 (46,2-50,8) 30,4 (27,9-32,9) 4892 

2008 46,9 (44,6-49,1) 30,0 (27,5-32,5) 4553 

2013 45,6 (43,0-48,3) 26,0 (23,4-28,7) 3375 

2018 45,7 (43,3-48,1) 26,3 (23,8-29,0) 3894 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 6. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente  
vaccinatieseizoen, België 

 

VA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 45,9 (42,1-49,7) 30,4 (24,5-37,0) 1200 

Vrouwen 46,5 (42,9-50,0) 27,9 (23,1-33,2) 1294 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,3 (0,0-21,4) 11,3 (3,8-29,4) 55 

25 - 34 21,0 (4,0-38,0) 21,8 (9,4-43,0) 61 

35 - 44 21,9 (11,0-32,8) 21,6 (13,0-33,7) 140 

45 - 54 19,0 (12,2-25,9) 18,9 (13,1-26,5) 219 

55 - 64 36,9 (31,0-42,7) 36,8 (31,2-42,8) 626 

65 - 74 53,2 (48,2-58,2) 53,3 (48,2-58,3) 749 

75 + 70,8 (65,7-76,0) 71,1 (65,7-75,9) 644 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 59,8 (51,5-68,2) 29,3 (20,8-39,4) 289 

Lager secundair 53,9 (47,3-60,6) 31,3 (24,0-39,7) 447 

Hoger secundair 44,2 (38,6-49,8) 29,3 (23,3-36,1) 750 

Hoger onderwijs 40,6 (35,9-45,3) 28,5 (22,5-35,3) 948 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 51,9 (47,7-56,1) 33,0 (26,8-39,9) 1000 

Brussels Gewest 35,4 (30,5-40,4) 21,2 (16,3-27,1) 513 

Waals Gewest 39,3 (34,3-44,3) 23,7 (18,0-30,5) 981 

 
JAAR 

 
1997 32,1 (28,4-35,7) 19,0 (16,0-22,3) 1843 

2001 40,1 (37,2-43,1) 21,9 (19,3-24,8) 2560 

2004 47,1 (44,3-50,0) 28,7 (25,8-31,8) 3115 

2008 45,0 (42,2-47,8) 27,3 (24,5-30,3) 3139 

2013 43,7 (40,5-47,0) 24,4 (21,3-27,7) 2118 

2018 46,2 (43,2-49,2) 26,5 (23,4-29,9) 2494 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 7. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, België 

 

VA_32 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 21,6 (19,6-23,6) 14,8 (12,7-17,2) 3178 

Vrouwen 23,6 (21,6-25,6) 14,4 (12,2-16,8) 3424 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 1,2 (0,4-2,0) 1,2 (0,6-2,3) 1050 

15 - 24 4,7 (2,3-7,0) 4,7 (2,8-7,6) 637 

25 - 34 12,2 (8,6-15,7) 12,2 (9,0-16,2) 701 

35 - 44 15,0 (11,0-19,0) 15,0 (11,4-19,5) 905 

45 - 54 18,7 (15,1-22,3) 18,7 (15,3-22,6) 987 

55 - 64 33,3 (28,6-38,0) 33,3 (28,7-38,2) 929 

65 - 74 53,2 (48,2-58,2) 53,2 (48,2-58,2) 749 

75 + 70,8 (65,7-76,0) 70,9 (65,5-75,8) 644 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,7 (35,3-50,0) 13,1 (9,4-17,9) 456 

Lager secundair 31,9 (26,6-37,2) 14,3 (10,9-18,4) 828 

Hoger secundair 20,5 (17,6-23,5) 12,9 (10,8-15,5) 1952 

Hoger onderwijs 19,6 (17,2-21,9) 15,9 (13,3-18,9) 3245 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 26,5 (24,1-29,0) 17,3 (14,8-20,1) 2473 

Brussels Gewest 14,6 (12,5-16,6) 10,2 (8,4-12,3) 1649 

Waals Gewest 18,7 (15,9-21,6) 11,6 (9,3-14,4) 2480 

 
JAAR 

 
1997 14,0 (12,3-15,7) 8,7 (7,3-10,3) 4940 

2001 19,4 (17,9-21,0) 10,2 (9,0-11,6) 6331 

2004 23,9 (22,3-25,6) 13,5 (12,0-15,1) 6114 

2008 21,6 (20,0-23,2) 14,5 (12,9-16,2) 7260 

2013 20,5 (18,8-22,1) 13,2 (11,5-15,0) 5839 

2018 22,6 (20,9-24,3) 14,7 (13,1-16,6) 6602 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 8. Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken 
in de afgelopen 5 jaar, België 

 

VA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,1 (4,6-7,5) 5,0 (3,7-6,8) 2530 

Vrouwen 6,1 (4,9-7,4) 4,6 (3,5-6,0) 2802 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 1,8 (0,6-3,1) 1,8 (0,9-3,5) 1603 

55 - 64 4,1 (2,6-5,6) 4,1 (2,8-5,9) 1543 

65 - 74 9,3 (6,9-11,7) 9,3 (7,2-12,0) 1207 

75+ 12,8 (9,0-16,5) 12,8 (9,5-17,2) 979 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,0 (3,4-10,6) 3,5 (1,9-6,1) 506 

Lager secundair 6,5 (4,2-8,9) 4,0 (2,6-6,0) 853 

Hoger secundair 6,3 (4,0-8,6) 5,1 (3,5-7,3) 1559 

Hoger onderwijs 5,6 (4,0-7,2) 5,2 (3,7-7,4) 2313 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,1 (4,6-7,7) 4,7 (3,6-6,2) 2056 

Brussels Gewest 6,7 (5,1-8,4) 5,7 (4,3-7,5) 1228 

Waals Gewest 6,0 (4,1-7,8) 4,8 (3,1-7,3) 2048 

 
JAAR 

 
2004 8,1 (7,0-9,2) 6,5 (5,6-7,6) 5876 

2008 7,7 (6,6-8,9) 6,1 (5,2-7,2) 4684 

2013 5,7 (4,8-6,6) 4,4 (3,7-5,3) 4623 

2018 6,1 (5,0-7,2) 4,6 (3,8-5,7) 5332 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 9. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 
jaar, België 

 

VA_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,4 (6,3-10,5) 4,3 (3,1-6,1) 1478 

Vrouwen 8,7 (6,8-10,5) 4,1 (2,8-5,9) 1678 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 0,9 (0,1-1,8) 0,9 (0,4-2,3) 373 

55 - 64 5,2 (2,3-8,1) 5,2 (3,0-9,0) 597 

65 - 74 9,3 (6,9-11,7) 9,3 (7,2-12,0) 1207 

75+ 12,8 (9,0-16,5) 12,8 (9,4-17,2) 979 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,2 (3,9-12,6) 3,1 (1,6-5,9) 404 

Lager secundair 8,6 (5,5-11,7) 3,8 (2,3-6,1) 616 

Hoger secundair 8,8 (5,3-12,3) 4,5 (2,9-7,0) 909 

Hoger onderwijs 8,4 (6,0-10,8) 4,5 (3,0-6,8) 1155 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 8,8 (6,3-11,2) 4,2 (2,9-6,1) 1216 

Brussels Gewest 10,4 (7,8-13,0) 5,4 (3,7-7,9) 704 

Waals Gewest 7,8 (5,5-10,0) 3,9 (2,5-6,0) 1236 

 
JAAR 

 
2004 12,6 (10,9-14,3) 7,9 (6,6-9,5) 3946 

2008 11,0 (9,3-12,6) 6,9 (5,7-8,4) 3235 

2013 8,5 (7,1-9,9) 5,0 (4,1-6,2) 2719 

2018 8,6 (6,9-10,2) 5,1 (4,1-6,3) 3156 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 45 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 10. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat reeds gevaccineerd werd tegen het humaan 
papillomavirus (HPV), België 

 

VA05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP  
10 - 14 19,3 (13,3-25,2) 19,3 (13,9-26,0) 282 

15 - 19 55,7 (47,1-64,3) 55,7 (47,1-63,9) 253 

20 - 24 58,5 (50,0-67,0) 58,5 (49,8-66,7) 253 

25 - 29 35,4 (27,1-43,7) 35,4 (27,7-44,0) 312 

30 - 34 14,7 (9,6-19,7) 14,7 (10,3-20,4) 353 

35 - 39 7,2 (4,4-9,9) 7,2 (4,9-10,4) 367 

40 - 44 3,4 (1,4-5,3) 3,4 (1,8-6,0) 374 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,3 (0,6-12,0) 4,5 (1,5-12,4) 70 

Lager secundair 14,8 (7,6-22,0) 8,0 (4,4-14,2) 187 

Hoger secundair 29,3 (23,6-35,0) 21,1 (16,7-26,4) 635 

Hoger onderwijs 27,6 (23,8-31,3) 23,0 (19,4-26,9) 1269 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 28,6 (24,2-33,0) 23,8 (20,0-28,2) 736 

Brussels Gewest 20,0 (16,3-23,7) 14,5 (11,4-18,4) 683 

Waals Gewest 25,5 (20,8-30,3) 18,1 (14,1-22,8) 775 

 
JAAR 

 
2013 17,8 (15,0-20,5) 12,3 (10,2-14,8) 2224 

2018 26,4 (23,6-29,3) 20,7 (18,1-23,5) 2194 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 11. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 
(HPV) in de afgelopen 12 maanden, België 

 

VA_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP  
10 - 14 11,9 (7,0-16,8) 11,9 (7,8-17,7) 282 

15 - 19 7,1 (3,2-11,0) 7,1 (4,0-12,3) 253 

20 - 24 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 251 

25 - 29 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,3-2,2) 311 

30 - 34 1,0 (0,0-2,7) 1,0 (0,2-5,0) 353 

35 - 39 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,0-0,8) 366 

40 - 44 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 374 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 70 

Lager secundair 1,8 (0,1-3,5) 0,5 (0,1-1,5) 186 

Hoger secundair 3,3 (1,6-5,0) 0,9 (0,4-2,0) 632 

Hoger onderwijs 3,2 (1,8-4,6) 0,9 (0,5-1,7) 1269 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,0 (1,6-4,4) 0,9 (0,5-1,6) 734 

Brussels Gewest 2,2 (1,1-3,2) 0,7 (0,3-1,5) 683 

Waals Gewest 3,4 (1,6-5,1) 0,9 (0,4-1,9) 773 

 
JAAR 

 
2013 3,4 (2,0-4,9) 1,0 (0,6-1,7) 2223 

2018 3,0 (2,1-4,0) 0,9 (0,5-1,5) 2190 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 12. Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds de vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV), België 

 

VA_7 Minder dan 
1 jaar 

1 jaar tot 
minder 

dan 2 jaar 

2 jaren tot 
minder 

dan 5 jaar 
5 jaren of 

meer N 

LEEFTIJDSGROEP  
10 - 14 56,8 35,9 7,3 0.0 45 

15 - 19 18,2 33,5 47,1 1,2 112 

20 - 24 2,1 14,8 55,9 27,2 100 

25 - 29 2,7 9,8 27,8 59,7 19 

30 - 34 10,6 17,9 25,3 46,2 16 

35 - 39 18,9 21,4 19,1 40,6 12 

40 - 44 0.0 23,1 48,3 28,6 8 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 35,3 64,7 0.0 0.0 14 

Lager secundair 13,4 21,0 61,3 4,4 25 

Hoger secundair 14,7 24,0 43,5 17,7 106 

Hoger onderwijs 22,0 25,8 35,8 16,3 165 

 
VERBLIJFPLAATS 

 
Vlaams Gewest 10,5 18,6 35,0 35,8 194 

Brussels Gewest 10,8 19,0 22,2 48,0 131 

Waals Gewest 13,2 20,0 24,1 42,8 196 

 
JAAR 

 
2013 19,3 26,0 39,0 15,6 312 

2018 11,4 19,1 30,1 39,3 521 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 13. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, 
Vlaams Gewest 

 

VA01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 46,1 (43,3-48,9) 46,6 (43,5-49,6) 1761 

Vrouwen 48,4 (45,5-51,2) 46,9 (43,8-50,0) 1859 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 19,8 (14,3-25,4) 19,8 (14,9-25,9) 378 

25 - 34 35,4 (29,8-41,1) 35,4 (30,0-41,2) 447 

35 - 44 40,8 (35,1-46,6) 40,8 (35,2-46,6) 532 

45 - 54 38,8 (33,9-43,7) 38,8 (34,1-43,8) 637 

55 - 64 50,7 (45,7-55,8) 50,7 (45,7-55,8) 652 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,4 (64,3-74,0) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,3 (79,7-88,0) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 62,7 (53,5-72,0) 43,0 (31,8-55,0) 202 

Lager secundair 55,2 (48,4-61,9) 42,5 (35,7-49,7) 456 

Hoger secundair 46,1 (42,2-50,0) 45,9 (42,0-49,9) 1218 

Hoger onderwijs 44,3 (41,0-47,6) 48,6 (45,0-52,2) 1718 

 
JAAR 

 
1997 21,6 (19,5-23,8) 23,3 (20,9-25,9) 2957 

2001 29,5 (27,3-31,6) 28,2 (26,2-30,3) 3463 

2004 33,5 (31,4-35,6) 32,6 (30,4-34,9) 3846 

2008 37,6 (35,2-40,0) 36,3 (33,9-38,8) 3379 

2013 41,2 (38,7-43,6) 39,8 (37,2-42,5) 2972 

2018 47,3 (45,0-49,5) 46,2 (43,7-48,8) 3620 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 14. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd ooit tegen griep, Vlaams Gewest 

 

VA01_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 38,6 (36,1-41,2) 33,7 (30,4-37,1) 2087 

Vrouwen 40,9 (38,3-43,5) 33,7 (30,4-37,1) 2187 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 3,4 (1,6-5,1) 3,4 (2,0-5,6) 654 

15 - 24 19,8 (14,3-25,4) 19,8 (14,9-25,9) 378 

25 - 34 35,4 (29,8-41,1) 35,4 (30,0-41,2) 447 

35 - 44 40,8 (35,1-46,6) 40,8 (35,2-46,6) 532 

45 - 54 38,8 (33,9-43,7) 38,8 (34,1-43,7) 637 

55 - 64 50,7 (45,7-55,8) 50,7 (45,7-55,8) 652 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,4 (64,3-74,0) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,3 (79,7-88,0) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 55,4 (46,2-64,5) 29,9 (21,0-40,6) 224 

Lager secundair 50,3 (43,3-57,2) 30,0 (24,1-36,6) 493 

Hoger secundair 40,1 (36,5-43,7) 33,1 (29,0-37,4) 1392 

Hoger onderwijs 35,8 (32,9-38,7) 35,3 (31,6-39,1) 2133 

 
JAAR 

 
1997 21,6 (19,5-23,8) 15,2 (13,3-17,3) 2957 

2001 29,5 (27,3-31,6) 18,8 (17,1-20,7) 3463 

2004 33,5 (31,4-35,6) 22,2 (20,2-24,3) 3846 

2008 31,7 (29,6-33,8) 25,0 (22,9-27,3) 3853 

2013 34,7 (32,5-36,9) 28,2 (25,7-30,9) 3489 

2018 39,8 (37,7-41,9) 33,6 (31,0-36,2) 4274 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 15. Percentage van de risicogroep** dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, Vlaams Gewest 

 

VA01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 66,1 (62,1-70,2) 55,3 (49,4-61,1) 735 

Vrouwen 65,4 (61,4-69,3) 50,4 (44,3-56,5) 766 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 30,9 (12,0-49,7) 30,8 (15,8-51,4) 38 

25 - 34 47,1 (26,7-67,6) 47,2 (29,5-65,7) 34 

35 - 44 45,5 (31,7-59,3) 45,3 (31,9-59,4) 72 

45 - 54 44,3 (34,4-54,3) 43,8 (34,4-53,8) 142 

55 - 64 54,5 (46,3-62,7) 54,3 (46,2-62,2) 241 

65 - 74 69,4 (64,5-74,2) 69,5 (64,4-74,2) 515 

75 + 84,3 (80,1-88,4) 84,5 (80,0-88,2) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 73,2 (64,2-82,3) 48,9 (35,3-62,7) 155 

Lager secundair 70,2 (63,6-76,9) 51,3 (41,8-60,6) 301 

Hoger secundair 65,0 (59,6-70,4) 53,9 (47,0-60,7) 529 

Hoger onderwijs 61,1 (55,7-66,4) 52,2 (45,3-59,0) 504 

 
JAAR 

 
1997 43,0 (38,4-47,6) 31,3 (26,7-36,2) 900 

2001 54,3 (50,4-58,2) 38,5 (34,5-42,6) 1140 

2004 57,0 (53,6-60,5) 41,6 (37,8-45,6) 1653 

2008 58,8 (55,6-62,1) 44,3 (40,3-48,3) 1606 

2013 61,9 (58,1-65,8) 45,6 (40,7-50,6) 1134 

2018 65,7 (62,6-68,8) 50,4 (46,2-54,5) 1501 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 16. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 

 

VA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 30,7 (28,1-33,2) 28,7 (26,0-31,5) 1761 

Vrouwen 33,2 (30,5-35,8) 29,1 (26,2-32,1) 1859 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,1 (8,4-17,8) 13,1 (9,1-18,6) 378 

25 - 34 16,4 (12,3-20,6) 16,4 (12,7-21,0) 447 

35 - 44 19,0 (14,4-23,6) 19,0 (14,8-24,0) 532 

45 - 54 22,3 (18,0-26,5) 22,3 (18,3-26,8) 637 

55 - 64 34,8 (30,1-39,5) 34,8 (30,3-39,7) 652 

65 - 74 56,8 (51,3-62,3) 56,8 (51,2-62,2) 515 

75 + 72,2 (66,6-77,8) 72,2 (66,3-77,4) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 50,9 (41,7-60,1) 27,7 (20,0-37,2) 202 

Lager secundair 43,9 (37,3-50,5) 28,5 (23,0-34,8) 456 

Hoger secundair 29,3 (25,7-32,9) 26,1 (22,9-29,6) 1218 

Hoger onderwijs 28,8 (25,8-31,8) 31,1 (27,6-34,9) 1718 

 
JAAR 

 
1997 15,3 (13,4-17,3) 16,1 (14,0-18,4) 2957 

2001 22,5 (20,5-24,4) 20,2 (18,4-22,1) 3463 

2004 26,3 (24,4-28,2) 24,3 (22,4-26,3) 3846 

2008 29,9 (27,7-32,2) 27,3 (25,1-29,7) 3379 

2013 28,7 (26,5-30,9) 25,1 (22,9-27,4) 2972 

2018 31,9 (29,8-34,1) 27,9 (25,7-30,3) 3620 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 17. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, 
Vlaams Gewest 

 

VA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 51,9 (47,6-56,2) 36,2 (30,1-42,8) 735 

Vrouwen 51,6 (47,5-55,8) 32,3 (26,3-38,9) 766 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 21,2 (2,9-39,6) 21,2 (8,5-43,8) 38 

25 - 34 17,4 (1,9-32,9) 17,4 (6,9-37,5) 34 

35 - 44 29,1 (15,1-43,1) 29,0 (17,1-44,6) 72 

45 - 54 27,5 (18,7-36,3) 27,1 (19,4-36,5) 142 

55 - 64 38,6 (31,2-45,9) 38,3 (31,5-45,7) 241 

65 - 74 56,8 (51,3-62,3) 56,9 (51,3-62,3) 515 

75 + 72,2 (66,6-77,8) 72,5 (66,7-77,7) 459 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 62,2 (52,2-72,1) 34,0 (23,0-47,1) 155 

Lager secundair 61,6 (54,4-68,8) 38,4 (29,5-48,2) 301 

Hoger secundair 49,3 (43,5-55,1) 33,8 (27,4-40,9) 529 

Hoger onderwijs 45,8 (40,0-51,6) 33,2 (26,1-41,1) 504 

 
JAAR 

 
1997 35,1 (30,6-39,6) 22,2 (18,4-26,6) 900 

2001 46,3 (42,4-50,2) 28,5 (24,9-32,4) 1140 

2004 51,6 (48,1-55,0) 33,8 (30,1-37,7) 1653 

2008 50,3 (46,9-53,7) 33,1 (29,3-37,1) 1606 

2013 50,5 (46,6-54,4) 31,2 (27,1-35,6) 1134 

2018 51,8 (48,4-55,1) 32,5 (28,7-36,6) 1501 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 18. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente  
vaccinatieseizoen, Vlaams Gewest 

 

VA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 50,9 (45,6-56,2) 33,4 (25,3-42,6) 500 

Vrouwen 52,8 (47,7-57,9) 30,5 (23,5-38,5) 500 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 14,2 (0,0-35,1) 14,1 (3,6-42,0) 21 

25 - 34 25,3 (0,0-51,3) 25,3 (7,9-57,2) 15 

35 - 44 17,8 (1,4-34,2) 17,5 (7,0-37,4) 40 

45 - 54 21,6 (11,3-32,0) 21,4 (13,1-32,8) 84 

55 - 64 40,0 (32,3-47,8) 40,0 (32,6-47,8) 252 

65 - 74 59,0 (51,9-66,2) 59,1 (51,8-66,0) 299 

75 + 76,8 (70,1-83,5) 76,9 (69,7-82,9) 289 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 66,8 (53,9-79,7) 31,4 (18,1-48,6) 100 

Lager secundair 59,2 (50,1-68,4) 32,7 (22,4-45,0) 191 

Hoger secundair 50,4 (43,1-57,8) 31,3 (23,8-39,8) 350 

Hoger onderwijs 45,6 (38,7-52,6) 32,3 (23,2-42,9) 350 

 
JAAR 

 
1997 32,3 (27,0-37,5) 20,0 (15,7-25,2) 647 

2001 42,8 (38,3-47,4) 25,4 (21,3-30,0) 878 

2004 48,6 (44,5-52,8) 31,3 (27,0-36,0) 1180 

2008 47,9 (43,6-52,1) 30,5 (26,1-35,2) 1072 

2013 47,5 (42,8-52,2) 29,0 (24,2-34,2) 785 

2018 51,9 (47,7-56,1) 32,9 (28,3-37,9) 1000 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 19. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, Vlaams Gewest 

 

VA_32 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,1 (22,2-28,1) 15,7 (12,4-19,6) 1228 

Vrouwen 27,9 (24,9-30,9) 15,9 (12,4-20,2) 1245 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 0,7 (0,0-1,4) 0,7 (0,2-2,1) 357 

15 - 24 7,5 (3,2-11,8) 7,5 (4,2-13,1) 233 

25 - 34 14,9 (9,4-20,4) 14,9 (10,2-21,3) 248 

35 - 44 17,4 (10,9-23,9) 17,4 (11,8-24,8) 288 

45 - 54 20,5 (15,7-25,2) 20,5 (16,2-25,6) 385 

55 - 64 37,2 (30,9-43,5) 37,2 (31,2-43,6) 374 

65 - 74 59,0 (51,9-66,2) 59,0 (51,7-65,9) 299 

75 + 76,8 (70,1-83,5) 76,7 (69,4-82,7) 289 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,5 (39,7-67,2) 14,0 (7,9-23,6) 125 

Lager secundair 40,8 (31,9-49,7) 15,0 (9,9-22,0) 281 

Hoger secundair 24,6 (20,4-28,8) 13,5 (10,5-17,2) 830 

Hoger onderwijs 22,6 (19,3-25,8) 18,0 (13,7-23,2) 1213 

 
JAAR 

 
1997 13,8 (11,5-16,2) 8,7 (6,8-11,0) 1882 

2001 20,6 (18,3-22,9) 11,2 (9,4-13,3) 2335 

2004 25,2 (22,7-27,6) 14,3 (12,1-16,8) 2354 

2008 24,0 (21,5-26,5) 16,2 (13,7-19,0) 2378 

2013 24,0 (21,4-26,5) 15,8 (13,1-18,9) 2055 

2018 26,5 (24,1-29,0) 17,7 (15,2-20,6) 2473 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 20. Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken 
in de afgelopen 5 jaar, Vlaams Gewest 

 

VA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,0 (4,0-8,0) 4,4 (3,0-6,3) 994 

Vrouwen 6,2 (4,5-7,9) 4,0 (2,9-5,6) 1062 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 1,2 (0,2-2,2) 1,2 (0,5-2,7) 590 

55 - 64 3,7 (1,8-5,5) 3,7 (2,2-6,0) 593 

65 - 74 9,1 (5,7-12,4) 9,1 (6,2-12,9) 474 

75+ 14,1 (8,1-20,0) 14,1 (9,1-21,2) 399 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,3 (1,9-14,7) 3,5 (1,5-8,0) 152 

Lager secundair 8,1 (4,1-12,0) 4,1 (2,3-7,2) 339 

Hoger secundair 7,5 (4,0-11,0) 5,4 (3,3-8,7) 697 

Hoger onderwijs 3,7 (2,3-5,2) 3,3 (2,2-5,0) 853 

 
JAAR 

 
2004 6,6 (5,1-8,1) 5,2 (4,0-6,8) 2040 

2008 6,9 (5,3-8,6) 5,4 (4,1-7,0) 1671 

2013 5,5 (4,2-6,8) 4,1 (3,2-5,4) 1489 

2018 6,1 (4,6-7,7) 4,5 (3,5-5,9) 2056 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 21. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 
jaar, Vlaams Gewest 

 

VA_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,4 (5,3-11,5) 3,8 (2,2-6,4) 598 

Vrouwen 9,1 (6,4-11,8) 3,6 (2,1-6,1) 618 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 0,8 (0,0-2,1) 0,8 (0,2-3,5) 125 

55 - 64 3,6 (1,0-6,2) 3,6 (1,8-7,2) 218 

65 - 74 9,1 (5,7-12,4) 9,1 (6,2-12,9) 474 

75+ 14,1 (8,1-20,0) 14,1 (9,1-21,2) 399 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,3 (1,9-16,8) 3,0 (1,1-7,9) 129 

Lager secundair 10,2 (5,2-15,2) 3,9 (1,9-7,8) 261 

Hoger secundair 10,4 (5,0-15,7) 4,7 (2,5-8,7) 413 

Hoger onderwijs 6,0 (3,2-8,7) 2,9 (1,6-5,3) 403 

 
JAAR 

 
2004 10,2 (7,9-12,5) 5,9 (4,1-8,3) 1322 

2008 9,7 (7,2-12,2) 5,7 (4,0-8,0) 1122 

2013 8,0 (6,0-10,0) 4,4 (3,1-6,2) 869 

2018 8,8 (6,3-11,2) 4,9 (3,5-6,8) 1216 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 45 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 22. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat reeds gevaccineerd werd tegen het humaan 
papillomavirus (HPV), Vlaams Gewest 

 

VA05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 29,7 (19,1-40,3) 29,7 (20,4-41,1) 99 

15 - 19 60,0 (47,9-72,1) 60,0 (47,8-71,1) 89 

20 - 24 71,2 (58,8-83,6) 71,2 (57,7-81,7) 74 

25 - 29 36,0 (23,8-48,1) 36,0 (25,1-48,6) 93 

30 - 34 12,7 (5,8-19,6) 12,7 (7,3-21,2) 131 

35 - 39 7,6 (3,1-12,1) 7,6 (4,2-13,4) 122 

40 - 44 2,0 (0,0-4,1) 2,0 (0,7-5,6) 128 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,0 (0,0-20,1) 11,8 (1,7-50,3) 14 

Lager secundair 24,0 (8,4-39,7) 13,7 (5,1-31,8) 42 

Hoger secundair 31,1 (22,4-39,7) 22,3 (15,6-30,9) 227 

Hoger onderwijs 28,6 (23,1-34,0) 22,5 (17,2-28,8) 449 

 
JAAR 

 
2013 23,9 (19,3-28,4) 17,0 (13,2-21,8) 676 

2018 28,6 (24,2-33,0) 22,3 (18,2-26,9) 736 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 23. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 
(HPV) in de afgelopen 12 maanden, Vlaams Gewest 

 

VA_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 17,9 (9,2-26,7) 17,9 (10,9-28,1) 99 

15 - 19 1,3 (0,0-3,2) 1,3 (0,3-5,3) 89 

20 - 24 0,5 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-3,3) 73 

25 - 29 0,3 (0,0-0,9) 0,3 (0,0-2,2) 92 

30 - 34 1,4 (0,0-4,2) 1,4 (0,2-9,4) 131 

35 - 39 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 122 

40 - 44 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 128 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 14 

Lager secundair 0,8 (0,0-2,6) 0,0 (0,0-0,2) 42 

Hoger secundair 3,7 (0,9-6,4) 0,1 (0,0-0,2) 225 

Hoger onderwijs 3,0 (1,2-4,8) 0,0 (0,0-0,1) 449 

 
JAAR 

 
2013 4,5 (1,9-7,1) 0,0 (0,0-0,1) 676 

2018 3,0 (1,6-4,4) 0,0 (0,0-0,1) 734 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 24. Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds de vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV), Vlaams Gewest 

 

VA_7 Minder dan 
1 jaar 

1 jaar tot 
minder 

dan 2 jaar 

2 jaren tot 
minder 

dan 5 jaar 
5 jaren of 

meer N 

LEEFTIJDSGROEP  
10 - 14 56,2 37,8 6,0 0.0 30 

15 - 19 15,9 35,8 48,4 0.0 38 

20 - 24 0.0 11,4 53,3 35,3 38 

25 - 29 0.0 10,2 13,5 76,3 8 

30 - 34 12,4 17,9 25,0 44,7 11 

35 - 39 0.0 32,0 23,2 44,8 3 

40 - 44 0.0 28,8 50,7 20,5 4 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 37,0 63,0 0.0 0.0 4 

Lager secundair 6,7 23,5 62,3 7,5 9 

Hoger secundair 11,7 21,6 44,9 21,8 51 

Hoger onderwijs 24,2 29,5 30,2 16,1 68 

 
JAAR 

 
2013 19,0 27,3 36,4 17,4 132 

2018 10,5 18,6 35,0 35,8 194 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 25. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, 
Brussels Gewest 

 

VA01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 27,1 (24,3-29,9) 29,9 (26,6-33,3) 1161 

Vrouwen 29,1 (26,4-31,8) 29,6 (26,6-32,8) 1341 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 11,4 (6,6-16,2) 11,4 (7,5-17,1) 229 

25 - 34 15,0 (11,0-18,9) 15,0 (11,4-19,3) 445 

35 - 44 19,3 (15,4-23,2) 19,3 (15,7-23,5) 513 

45 - 54 27,5 (22,9-32,2) 27,5 (23,2-32,4) 436 

55 - 64 37,2 (31,4-42,9) 37,2 (31,6-43,1) 376 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,2) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,4-81,9) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 38,0 (30,1-45,9) 34,3 (25,1-44,8) 226 

Lager secundair 30,0 (22,0-38,1) 27,6 (21,1-35,2) 220 

Hoger secundair 24,1 (20,2-27,9) 27,6 (23,5-32,2) 608 

Hoger onderwijs 28,0 (25,2-30,9) 30,0 (26,8-33,4) 1395 

 
JAAR 

 
1997 24,6 (21,8-27,4) 24,3 (21,5-27,4) 2551 

2001 25,0 (22,8-27,2) 23,0 (20,9-25,3) 2428 

2004 26,4 (24,4-28,4) 25,7 (23,7-27,9) 2886 

2008 30,1 (27,9-32,2) 30,9 (28,5-33,4) 2746 

2013 27,2 (24,8-29,6) 28,5 (25,8-31,4) 2519 

2018 28,1 (26,0-30,3) 29,4 (27,0-31,9) 2502 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd ooit tegen griep, Brussels Gewest 

 

VA01_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 22,0 (19,6-24,3) 20,8 (17,9-23,9) 1454 

Vrouwen 24,2 (21,8-26,6) 20,7 (17,8-24,0) 1629 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 2,5 (0,9-4,1) 2,5 (1,3-4,7) 581 

15 - 24 11,4 (6,6-16,2) 11,4 (7,5-17,1) 229 

25 - 34 15,0 (11,0-18,9) 15,0 (11,4-19,3) 445 

35 - 44 19,3 (15,4-23,2) 19,3 (15,7-23,5) 513 

45 - 54 27,5 (22,9-32,2) 27,5 (23,2-32,4) 436 

55 - 64 37,2 (31,4-42,9) 37,2 (31,6-43,1) 376 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,2) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,3-81,9) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 31,3 (23,9-38,8) 25,5 (17,4-35,7) 278 

Lager secundair 24,2 (17,2-31,2) 19,5 (14,3-25,9) 274 

Hoger secundair 19,2 (15,9-22,4) 18,4 (15,3-22,0) 762 

Hoger onderwijs 23,3 (20,7-25,8) 20,5 (17,5-24,0) 1701 

 
JAAR 

 
1997 24,6 (21,8-27,4) 16,8 (14,5-19,3) 2551 

2001 25,0 (22,8-27,2) 15,8 (14,0-17,8) 2428 

2004 26,4 (24,4-28,4) 17,9 (16,0-19,8) 2886 

2008 24,9 (23,0-26,8) 21,8 (19,7-24,0) 3257 

2013 22,5 (20,3-24,6) 20,1 (17,7-22,8) 3087 

2018 23,1 (21,2-25,0) 20,7 (18,5-22,9) 3083 

 
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 risicogroep** dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, Brussels Gewest 

 

VA01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 48,9 (43,3-54,5) 34,1 (27,5-41,3) 379 

Vrouwen 49,2 (44,2-54,2) 33,8 (27,8-40,4) 509 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,1 (0,1-24,0) 12,1 (4,6-28,3) 26 

25 - 34 15,5 (2,0-29,0) 15,6 (6,4-33,2) 36 

35 - 44 31,3 (19,6-42,9) 31,3 (21,1-43,7) 75 

45 - 54 31,5 (22,2-40,9) 31,5 (23,1-41,4) 105 

55 - 64 44,6 (35,4-53,9) 44,6 (35,7-53,9) 143 

65 - 74 55,1 (48,7-61,4) 55,1 (48,7-61,3) 291 

75 + 75,8 (68,9-82,6) 75,8 (68,3-82,0) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 52,8 (41,6-64,1) 30,2 (19,2-44,1) 109 

Lager secundair 49,2 (36,0-62,5) 35,8 (25,4-47,7) 107 

Hoger secundair 43,9 (36,3-51,6) 31,6 (24,8-39,2) 212 

Hoger onderwijs 51,1 (45,5-56,7) 33,7 (26,8-41,3) 435 

 
JAAR 

 
1997 44,7 (39,0-50,4) 29,1 (24,1-34,5) 937 

2001 47,3 (43,4-51,3) 29,6 (25,9-33,6) 901 

2004 50,8 (47,3-54,3) 33,2 (29,6-37,1) 1286 

2008 51,0 (47,5-54,6) 39,8 (35,9-43,9) 1274 

2013 51,5 (47,0-56,0) 36,2 (31,3-41,3) 834 

2018 49,1 (45,1-53,0) 33,1 (29,2-37,3) 888 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 28. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 

 

VA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,9 (14,6-19,2) 16,5 (13,9-19,4) 1161 

Vrouwen 19,4 (17,1-21,7) 16,8 (14,3-19,6) 1341 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,2 (1,5-6,9) 4,2 (2,2-7,8) 229 

25 - 34 5,6 (3,0-8,3) 5,6 (3,5-8,9) 445 

35 - 44 10,7 (7,6-13,8) 10,7 (8,0-14,2) 513 

45 - 54 15,2 (11,5-19,0) 15,3 (11,8-19,4) 436 

55 - 64 23,2 (18,0-28,5) 23,2 (18,4-28,9) 376 

65 - 74 46,6 (39,9-53,2) 46,6 (40,0-53,2) 291 

75 + 65,1 (57,5-72,6) 65,0 (57,1-72,1) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 27,0 (20,0-34,1) 19,9 (13,2-28,9) 226 

Lager secundair 20,7 (13,2-28,2) 15,4 (10,2-22,5) 220 

Hoger secundair 14,4 (11,2-17,7) 14,8 (11,8-18,3) 608 

Hoger onderwijs 17,9 (15,5-20,2) 16,6 (14,0-19,6) 1395 

 
JAAR 

 
1997 19,0 (16,5-21,5) 16,9 (14,5-19,6) 2551 

2001 20,2 (18,2-22,2) 16,5 (14,7-18,6) 2428 

2004 20,6 (18,8-22,4) 18,0 (16,2-19,9) 2886 

2008 24,5 (22,5-26,5) 23,4 (21,1-25,8) 2746 

2013 18,3 (16,2-20,3) 16,8 (14,7-19,2) 2519 

2018 18,2 (16,4-20,0) 16,4 (14,6-18,4) 2502 

 
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. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, 
Brussels Gewest 

 

VA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 38,0 (32,6-43,5) 19,4 (14,0-26,2) 379 

Vrouwen 38,9 (34,1-43,7) 19,6 (14,6-25,8) 509 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,5 (0,0-13,7) 5,5 (1,3-20,5) 26 

25 - 34 3,3 (0,0-8,2) 3,3 (0,8-12,7) 36 

35 - 44 19,6 (9,3-30,0) 19,6 (11,3-31,7) 75 

45 - 54 21,0 (12,6-29,5) 21,0 (13,9-30,6) 105 

55 - 64 30,5 (21,7-39,4) 30,6 (22,5-40,0) 143 

65 - 74 46,6 (39,9-53,2) 46,6 (40,0-53,3) 291 

75 + 65,1 (57,5-72,6) 65,0 (57,1-72,2) 212 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 46,9 (35,9-58,0) 21,2 (12,4-33,9) 109 

Lager secundair 37,5 (24,2-50,9) 20,0 (11,9-31,7) 107 

Hoger secundair 35,8 (28,1-43,5) 20,5 (14,5-28,2) 212 

Hoger onderwijs 38,5 (33,1-43,8) 18,2 (13,0-24,8) 435 

 
JAAR 

 
1997 38,8 (33,7-43,8) 22,0 (18,0-26,7) 937 

2001 41,7 (37,8-45,6) 22,9 (19,5-26,7) 901 

2004 44,1 (40,7-47,6) 25,1 (21,9-28,5) 1286 

2008 44,8 (41,3-48,3) 31,6 (27,8-35,7) 1274 

2013 41,2 (36,7-45,7) 24,6 (20,5-29,1) 834 

2018 38,5 (34,7-42,4) 21,6 (18,4-25,1) 888 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 30. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente  
vaccinatieseizoen, Brussels Gewest 

 

VA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 35,3 (28,6-42,0) 19,5 (12,6-29,1) 236 

Vrouwen 35,6 (29,3-41,9) 19,2 (12,5-28,3) 277 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,5 (0,0-14,7) 4,5 (0,6-27,8) 13 

25 - 34 0,0 . 6,3 (0,9-34,1) 18 

35 - 44 23,2 (7,2-39,3) 23,3 (11,3-41,8) 36 

45 - 54 15,8 (4,9-26,6) 15,7 (7,8-29,3) 51 

55 - 64 28,2 (19,3-37,1) 28,1 (20,2-37,8) 130 

65 - 74 45,4 (36,0-54,7) 45,4 (36,3-54,8) 151 

75 + 59,8 (49,0-70,5) 59,9 (48,8-70,0) 114 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 42,0 (27,4-56,6) 19,6 (9,4-36,7) 63 

Lager secundair 35,7 (18,4-53,1) 20,5 (9,9-37,6) 63 

Hoger secundair 33,6 (23,3-43,8) 20,5 (12,6-31,5) 112 

Hoger onderwijs 34,5 (27,8-41,1) 18,1 (11,4-27,6) 258 

 
JAAR 

 
1997 35,7 (29,4-42,0) 19,9 (15,0-25,9) 557 

2001 41,1 (36,4-45,9) 22,3 (18,3-26,9) 602 

2004 41,4 (36,7-46,1) 22,8 (18,8-27,3) 666 

2008 43,2 (39,1-47,3) 28,9 (24,6-33,5) 893 

2013 38,7 (32,9-44,4) 22,6 (17,8-28,2) 468 

2018 35,4 (30,5-40,4) 18,8 (15,0-23,2) 513 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 31. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, Brussels Gewest 

 

VA_32 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 14,0 (11,5-16,6) 10,8 (8,0-14,5) 778 

Vrouwen 15,0 (12,4-17,7) 9,8 (7,2-13,3) 871 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 1,2 (0,0-2,6) 1,2 (0,3-4,0) 332 

15 - 24 2,0 (0,0-4,3) 2,0 (0,6-6,2) 127 

25 - 34 6,8 (2,9-10,8) 6,9 (3,8-12,0) 211 

35 - 44 11,1 (7,1-15,2) 11,1 (7,7-15,8) 301 

45 - 54 15,1 (9,9-20,3) 15,1 (10,6-21,0) 213 

55 - 64 24,3 (16,8-31,8) 24,3 (17,6-32,5) 200 

65 - 74 45,4 (36,0-54,7) 45,5 (36,4-54,8) 151 

75 + 59,8 (49,0-70,5) 60,1 (49,1-70,2) 114 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 22,1 (12,4-31,7) 11,7 (4,9-25,5) 143 

Lager secundair 13,5 (6,2-20,8) 7,5 (4,0-13,6) 172 

Hoger secundair 12,3 (8,5-16,1) 9,4 (6,3-13,8) 386 

Hoger onderwijs 14,0 (11,4-16,7) 9,2 (6,6-12,8) 911 

 
JAAR 

 
1997 17,1 (13,8-20,4) 9,7 (7,6-12,4) 1395 

2001 20,6 (17,9-23,3) 10,8 (8,9-12,9) 1385 

2004 20,0 (17,5-22,5) 11,2 (9,3-13,4) 1360 

2008 19,2 (17,1-21,3) 14,3 (12,3-16,7) 2199 

2013 14,8 (12,5-17,2) 11,1 (9,0-13,5) 1527 

2018 14,6 (12,5-16,6) 10,4 (8,5-12,6) 1649 

 
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 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken 
in de afgelopen 5 jaar, Brussels Gewest 

 

VA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (3,6-7,4) 4,7 (3,1-7,0) 569 

Vrouwen 7,8 (5,5-10,1) 5,5 (3,8-7,8) 659 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 2,1 (0,6-3,6) 2,1 (1,0-4,3) 406 

55 - 64 2,8 (1,0-4,7) 2,8 (1,5-5,3) 354 

65 - 74 11,5 (7,5-15,5) 11,4 (8,0-16,1) 276 

75+ 17,9 (11,4-24,3) 17,5 (12,1-24,7) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,3 (0,9-7,7) 2,4 (1,0-5,7) 138 

Lager secundair 9,7 (3,4-16,0) 5,8 (2,8-11,8) 120 

Hoger secundair 6,4 (3,0-9,9) 5,5 (3,0-9,9) 281 

Hoger onderwijs 7,0 (4,8-9,3) 5,5 (3,8-7,8) 668 

 
JAAR 

 
2004 10,3 (8,5-12,1) 7,6 (6,2-9,4) 1470 

2008 11,3 (9,2-13,3) 8,6 (6,9-10,8) 1213 

2013 7,7 (5,1-10,3) 6,1 (4,1-9,1) 1132 

2018 6,7 (5,1-8,4) 5,3 (4,1-6,8) 1228 

 
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 risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 
jaar, Brussels Gewest 

 

VA_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,3 (5,3-11,3) 4,2 (2,4-7,3) 307 

Vrouwen 12,0 (8,4-15,7) 5,3 (3,1-8,9) 397 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 1,2 (0,0-3,0) 1,2 (0,3-5,0) 97 

55 - 64 4,1 (1,0-7,1) 4,1 (1,9-8,4) 139 

65 - 74 11,5 (7,5-15,5) 11,4 (7,9-16,1) 276 

75+ 17,9 (11,4-24,3) 17,3 (12,0-24,5) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,5 (1,4-11,5) 2,5 (0,9-6,6) 93 

Lager secundair 14,3 (5,1-23,5) 6,1 (2,6-13,7) 81 

Hoger secundair 9,4 (4,0-14,7) 4,7 (2,3-9,2) 158 

Hoger onderwijs 11,4 (7,6-15,3) 5,3 (3,0-9,2) 356 

 
JAAR 

 
2004 16,3 (13,6-19,1) 10,6 (8,2-13,7) 1032 

2008 15,3 (12,3-18,2) 10,9 (8,4-14,1) 858 

2013 12,7 (8,3-17,1) 8,7 (5,4-13,8) 640 

2018 10,4 (7,8-13,0) 6,9 (5,1-9,2) 704 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 45 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 34. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat reeds gevaccineerd werd tegen het humaan 
papillomavirus (HPV), Brussels Gewest 

 

VA05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 12,9 (4,1-21,8) 12,9 (6,4-24,3) 77 

15 - 19 41,5 (26,7-56,3) 41,5 (28,1-56,3) 62 

20 - 24 41,1 (27,2-55,0) 41,1 (28,4-55,1) 66 

25 - 29 31,3 (21,5-41,0) 31,3 (22,5-41,6) 105 

30 - 34 11,5 (5,6-17,4) 11,5 (6,8-18,8) 123 

35 - 39 6,0 (1,9-10,1) 6,0 (3,0-11,5) 123 

40 - 44 4,3 (0,8-7,8) 4,3 (1,9-9,5) 127 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,1 (0,0-18,3) 6,2 (1,9-18,7) 38 

Lager secundair 9,4 (2,1-16,6) 5,0 (2,1-11,7) 59 

Hoger secundair 23,0 (14,0-32,0) 16,8 (10,6-25,8) 175 

Hoger onderwijs 22,3 (17,6-26,9) 20,0 (15,6-25,1) 392 

 
JAAR 

 
2013 10,1 (7,4-12,7) 7,3 (5,2-10,2) 710 

2018 20,0 (16,3-23,7) 16,7 (13,5-20,5) 683 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 35. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 
(HPV) in de afgelopen 12 maanden, Brussels Gewest 

 

VA_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 6,9 (1,6-12,3) 6,9 (3,2-14,4) 77 

15 - 19 8,5 (1,4-15,6) 8,5 (3,7-18,5) 62 

20 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 66 

25 - 29 1,7 (0,0-3,8) 1,7 (0,6-5,4) 105 

30 - 34 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 123 

35 - 39 0,7 (0,0-2,1) 0,7 (0,1-4,9) 123 

40 - 44 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 127 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 38 

Lager secundair 5,0 (0,0-10,3) 0,0 (0,0-0,1) 59 

Hoger secundair 2,6 (0,3-5,0) 0,0 (0,0-0,0) 175 

Hoger onderwijs 1,7 (0,5-3,0) 0,0 (0,0-0,0) 392 

 
JAAR 

 
2013 1,9 (0,6-3,3) 0,1 (0,0-0,1) 709 

2018 2,2 (1,1-3,2) 0,1 (0,0-0,1) 683 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 36. Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds de vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV), Brussels Gewest 

 

VA_7 Minder dan 
1 jaar 

1 jaar tot 
minder dan 

2 jaar 

2 jaren tot 
minder dan 

5 jaar 
5 jaren of 

meer N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 70,5 6,9 22,6 0.0 6 

15 - 19 20,1 30,9 46,5 2,6 24 

20 - 24 22,5 18,0 56,7 2,8 24 

25 - 29 0.0 0.0 90,2 9,8 8 

30 - 34 0.0 25,4 37,7 36,9 4 

35 - 39 0.0 27,9 20,7 51,4 3 

40 - 44 0.0 8,4 15,0 76,5 3 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 36,3 63,7 0.0 0.0 6 

Lager secundair 14,2 13,9 71,8 0.0 7 

Hoger secundair 35,8 9,5 35,6 19,1 19 

Hoger onderwijs 9,9 17,2 60,9 12,0 40 

 
JAAR 

 
2013 19,7 18,3 50,0 11,9 72 

2018 10,8 19,0 22,2 48,0 131 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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Tabel B 37. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, Waals 
Gewest 

 

VA01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 25,4 (22,2-28,6) 23,5 (20,2-27,2) 1729 

Vrouwen 24,9 (22,0-27,8) 19,9 (17,1-22,9) 1856 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,9 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,5) 443 

25 - 34 13,3 (8,7-17,9) 13,2 (9,3-18,5) 435 

35 - 44 18,4 (13,5-23,4) 18,3 (13,9-23,7) 524 

45 - 54 20,0 (14,7-25,3) 19,9 (15,2-25,7) 645 

55 - 64 27,6 (21,5-33,8) 27,6 (21,9-34,3) 638 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,5 (58,0-72,3) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 41,7 (33,3-50,2) 20,1 (13,6-28,7) 291 

Lager secundair 26,7 (20,9-32,5) 17,7 (13,5-22,9) 592 

Hoger secundair 22,0 (17,6-26,3) 20,5 (16,3-25,4) 1050 

Hoger onderwijs 24,1 (20,2-28,0) 24,1 (20,3-28,4) 1553 

 
JAAR 

 
1997 17,3 (14,8-19,8) 17,1 (14,6-20,0) 2966 

2001 22,3 (20,5-24,2) 19,1 (17,4-21,1) 4121 

2004 26,1 (24,0-28,1) 24,1 (21,9-26,3) 4177 

2008 25,8 (23,7-27,9) 23,0 (20,9-25,1) 3355 

2013 25,5 (23,3-27,8) 22,1 (19,8-24,6) 3573 

2018 25,1 (22,7-27,6) 21,1 (18,6-23,8) 3585 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 38. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd ooit tegen griep, Waals Gewest 

 

VA01_12 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 21,2 (18,5-23,9) 17,3 (14,4-20,8) 2020 

Vrouwen 21,2 (18,6-23,8) 14,5 (12,1-17,3) 2178 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 2,8 (0,9-4,7) 2,8 (1,4-5,4) 613 

15 - 24 3,9 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,5) 443 

25 - 34 13,3 (8,7-17,9) 13,2 (9,3-18,5) 435 

35 - 44 18,4 (13,5-23,4) 18,3 (13,9-23,7) 524 

45 - 54 20,0 (14,7-25,3) 20,0 (15,2-25,7) 645 

55 - 64 27,6 (21,5-33,8) 27,6 (21,9-34,3) 638 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,5 (58,0-72,3) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 40,2 (31,9-48,5) 14,5 (9,5-21,6) 303 

Lager secundair 23,4 (18,1-28,8) 12,7 (9,5-16,9) 659 

Hoger secundair 18,4 (14,7-22,2) 14,9 (11,6-19,0) 1230 

Hoger onderwijs 19,7 (16,4-23,0) 17,8 (14,4-21,7) 1900 

 
JAAR 

 
1997 17,3 (14,8-19,8) 12,0 (10,0-14,3) 2966 

2001 22,3 (20,5-24,2) 13,5 (11,9-15,3) 4121 

2004 26,1 (24,0-28,1) 17,3 (15,4-19,4) 4177 

2008 21,4 (19,6-23,2) 16,4 (14,6-18,4) 3946 

2013 21,3 (19,3-23,3) 15,7 (13,8-17,9) 4197 

2018 21,2 (19,0-23,4) 15,1 (13,0-17,4) 4198 

 
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 risicogroep** dat ooit gevaccineerd werd tegen griep, Waals Gewest 

 

VA01_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 44,9 (39,6-50,2) 34,6 (27,7-42,2) 713 

Vrouwen 43,2 (38,3-48,0) 31,1 (24,9-38,0) 792 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 14,7 (0,0-31,9) 15,1 (4,7-39,0) 37 

25 - 34 31,3 (12,2-50,5) 31,2 (16,0-52,0) 51 

35 - 44 33,7 (19,8-47,5) 33,3 (21,6-47,6) 100 

45 - 54 21,7 (12,5-30,9) 21,7 (14,0-32,2) 160 

55 - 64 35,4 (25,3-45,5) 35,6 (26,2-46,3) 257 

65 - 74 47,5 (40,7-54,4) 47,6 (40,9-54,4) 479 

75 + 64,8 (57,6-72,1) 65,3 (57,8-72,1) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 56,9 (46,7-67,0) 33,7 (21,4-48,7) 207 

Lager secundair 43,6 (34,9-52,3) 29,3 (20,8-39,5) 318 

Hoger secundair 42,6 (34,5-50,7) 34,3 (25,5-44,2) 412 

Hoger onderwijs 40,9 (34,4-47,3) 32,9 (26,3-40,2) 510 

 
JAAR 

 
1997 37,2 (31,8-42,7) 23,8 (19,5-28,8) 1089 

2001 43,6 (40,2-47,1) 25,8 (22,3-29,5) 1582 

2004 49,2 (45,5-52,8) 32,5 (28,6-36,7) 1953 

2008 45,6 (42,1-49,0) 29,6 (26,1-33,2) 1673 

2013 47,1 (43,2-50,9) 27,2 (23,5-31,3) 1407 

2018 43,9 (40,0-47,9) 25,2 (21,1-29,8) 1505 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 40. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen griep in de 
afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 

 

VA_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 19,7 (16,8-22,7) 16,8 (13,9-20,1) 1729 

Vrouwen 20,8 (18,0-23,6) 15,0 (12,5-17,8) 1856 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,5 (0,8-4,2) 2,5 (1,2-4,8) 443 

25 - 34 8,7 (4,8-12,6) 8,7 (5,5-13,4) 435 

35 - 44 11,1 (6,8-15,3) 11,1 (7,5-16,0) 524 

45 - 54 14,3 (9,3-19,4) 14,3 (10,0-20,1) 645 

55 - 64 23,6 (17,3-29,9) 23,6 (17,9-30,5) 638 

65 - 74 41,8 (35,0-48,7) 41,9 (35,2-48,9) 479 

75 + 59,0 (51,6-66,4) 59,4 (51,9-66,5) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 37,7 (29,4-46,1) 15,8 (10,2-23,8) 291 

Lager secundair 24,1 (18,5-29,8) 14,6 (10,8-19,5) 592 

Hoger secundair 17,2 (13,1-21,3) 14,8 (11,2-19,3) 1050 

Hoger onderwijs 18,2 (14,4-21,9) 17,0 (13,6-21,1) 1553 

 
JAAR 

 
1997 14,0 (11,6-16,3) 12,8 (10,6-15,4) 2966 

2001 18,3 (16,6-20,0) 14,0 (12,5-15,7) 4121 

2004 22,3 (20,4-24,3) 19,1 (17,1-21,2) 4177 

2008 22,1 (20,2-24,1) 18,0 (16,2-19,9) 3355 

2013 19,1 (17,0-21,1) 14,2 (12,4-16,2) 3573 

2018 20,3 (17,9-22,7) 14,9 (12,8-17,4) 3585 

 
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 risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in de afgelopen 12 maanden, 
Waals Gewest 

 

VA_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 37,6 (32,3-42,9) 25,8 (18,9-34,2) 713 

Vrouwen 37,2 (32,4-42,0) 23,2 (17,4-30,3) 792 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 10,8 (0,0-27,2) 11,1 (2,4-38,4) 37 

25 - 34 17,9 (0,4-35,3) 17,8 (6,4-40,6) 51 

35 - 44 19,5 (6,6-32,3) 19,2 (9,7-34,5) 100 

45 - 54 17,2 (8,7-25,8) 17,3 (10,4-27,4) 160 

55 - 64 30,9 (20,5-41,4) 31,1 (21,7-42,5) 257 

65 - 74 41,8 (35,0-48,7) 41,9 (35,2-48,9) 479 

75 + 59,0 (51,6-66,4) 59,5 (51,9-66,6) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 51,5 (41,2-61,9) 26,0 (15,0-41,1) 207 

Lager secundair 39,6 (30,9-48,2) 23,4 (15,6-33,4) 318 

Hoger secundair 34,3 (26,1-42,5) 24,5 (16,5-34,8) 412 

Hoger onderwijs 33,7 (27,3-40,2) 24,5 (18,3-32,0) 510 

 
JAAR 

 
1997 32,0 (26,8-37,2) 17,8 (14,1-22,3) 1089 

2001 38,3 (34,9-41,7) 19,4 (16,3-22,8) 1582 

2004 44,7 (41,1-48,2) 26,1 (22,3-30,2) 1953 

2008 41,8 (38,4-45,2) 24,2 (20,9-27,9) 1673 

2013 38,4 (34,5-42,4) 18,1 (15,0-21,6) 1407 

2018 37,4 (33,4-41,4) 18,1 (14,5-22,3) 1505 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 42. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente  
vaccinatieseizoen, Waals Gewest 

 

VA_3 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 39,3 (32,8-45,8) 26,5 (18,0-37,2) 464 

Vrouwen 39,4 (33,3-45,4) 25,1 (17,9-34,1) 517 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 8,3 (1,1-41,8) 21 

25 - 34 23,1 (0,0-51,6) 23,0 (6,3-57,1) 28 

35 - 44 24,8 (7,3-42,2) 24,6 (11,8-44,2) 64 

45 - 54 15,4 (4,4-26,4) 15,4 (7,4-29,4) 84 

55 - 64 33,4 (22,6-44,3) 33,4 (23,6-45,0) 244 

65 - 74 44,7 (36,7-52,7) 44,7 (36,9-52,8) 299 

75 + 61,6 (52,2-70,9) 61,8 (52,1-70,6) 241 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 54,9 (42,1-67,6) 29,8 (17,7-45,5) 126 

Lager secundair 48,6 (37,5-59,7) 30,4 (19,4-44,2) 193 

Hoger secundair 34,8 (24,7-44,9) 25,2 (15,6-38,0) 288 

Hoger onderwijs 34,2 (26,2-42,1) 25,1 (17,0-35,5) 340 

 
JAAR 

 
1997 30,4 (23,7-37,0) 16,7 (12,3-22,3) 639 

2001 35,4 (31,3-39,6) 16,4 (13,0-20,4) 1080 

2004 45,9 (41,4-50,4) 25,7 (21,3-30,7) 1269 

2008 40,9 (36,7-45,0) 21,7 (17,9-26,1) 1174 

2013 38,1 (33,2-43,1) 17,2 (13,5-21,6) 865 

2018 39,3 (34,3-44,3) 18,7 (14,2-24,2) 981 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 15 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 43. Percentage van de bevolking dat gevaccineerd werd tegen griep in het meest recente 
vaccinatieseizoen, Waals Gewest 

 

VA_32 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,1 (14,7-21,5) 12,7 (9,7-16,5) 1172 

Vrouwen 19,4 (16,0-22,7) 11,7 (9,0-15,1) 1308 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
0 - 14 2,0 (0,2-3,9) 2,0 (0,8-5,0) 361 

15 - 24 1,5 (0,0-3,2) 1,5 (0,5-4,4) 277 

25 - 34 9,6 (3,9-15,4) 9,6 (5,2-16,9) 242 

35 - 44 12,9 (7,0-18,9) 12,9 (8,1-20,0) 316 

45 - 54 16,8 (9,6-23,9) 16,8 (10,8-25,1) 389 

55 - 64 28,9 (19,9-37,8) 28,9 (20,8-38,5) 355 

65 - 74 44,7 (36,7-52,7) 44,7 (37,0-52,8) 299 

75 + 61,6 (52,2-70,9) 61,8 (52,2-70,6) 241 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 38,6 (28,2-49,1) 12,1 (7,6-18,7) 188 

Lager secundair 25,5 (18,0-33,1) 13,5 (9,2-19,3) 375 

Hoger secundair 15,4 (10,4-20,3) 10,8 (7,3-15,8) 736 

Hoger onderwijs 16,3 (11,9-20,6) 12,9 (9,3-17,6) 1121 

 
JAAR 

 
1997 13,2 (10,1-16,3) 8,1 (6,0-10,9) 1663 

2001 17,0 (14,9-19,1) 8,1 (6,7-9,9) 2611 

2004 22,7 (20,2-25,2) 12,3 (10,3-14,6) 2400 

2008 18,1 (16,0-20,2) 11,3 (9,6-13,3) 2683 

2013 16,1 (13,7-18,5) 9,1 (7,4-11,1) 2257 

2018 18,7 (15,9-21,6) 11,1 (8,8-13,9) 2480 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 44. Percentage van de bevolking van 45 jaar en ouder dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken 
in de afgelopen 5 jaar, Waals Gewest 

 

VA_4 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,4 (3,7-9,0) 5,9 (3,4-10,0) 967 

Vrouwen 5,6 (3,5-7,7) 5,0 (3,1-8,0) 1081 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 2,8 (0,0-5,9) 2,7 (0,9-8,4) 607 

55 - 64 5,1 (1,9-8,3) 5,1 (2,7-9,4) 596 

65 - 74 9,3 (5,2-13,4) 9,3 (5,9-14,3) 457 

75+ 9,1 (5,6-12,5) 9,2 (6,2-13,3) 388 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,1 (1,8-10,3) 3,8 (1,6-8,6) 216 

Lager secundair 3,9 (1,8-6,0) 3,0 (1,6-5,6) 394 

Hoger secundair 3,9 (1,9-5,8) 3,6 (2,2-6,0) 581 

Hoger onderwijs 8,3 (4,3-12,3) 8,3 (4,7-14,4) 792 

 
JAAR 

 
2004 10,0 (8,1-11,9) 8,5 (6,9-10,4) 2366 

2008 8,2 (6,4-10,0) 6,7 (5,2-8,6) 1800 

2013 5,5 (4,2-6,8) 4,3 (3,2-5,8) 2002 

2018 6,0 (4,1-7,8) 4,6 (3,1-6,9) 2048 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 45. Percentage van de risicogroep** dat gevaccineerd werd tegen pneumokokken in de afgelopen 5 
jaar, Waals Gewest 

 

VA_5 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,5 (5,5-11,4) 4,9 (2,8-8,4) 573 

Vrouwen 7,2 (4,2-10,3) 4,1 (2,2-7,5) 663 

 
LEEFTIJDSGROEP 

 
45 - 54 1,0 (0,0-2,5) 1,0 (0,2-4,2) 151 

55 - 64 7,6 (1,3-13,9) 7,7 (3,3-16,8) 240 

65 - 74 9,3 (5,2-13,4) 9,3 (5,9-14,3) 457 

75+ 9,1 (5,6-12,5) 9,2 (6,2-13,4) 388 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,2 (2,0-12,4) 3,4 (1,3-8,5) 182 

Lager secundair 5,4 (2,5-8,3) 2,9 (1,3-6,4) 274 

Hoger secundair 5,7 (2,7-8,8) 3,3 (1,7-6,4) 338 

Hoger onderwijs 11,3 (5,9-16,6) 6,9 (3,7-12,6) 396 

 
JAAR 

 
2004 15,5 (12,6-18,4) 10,1 (7,9-12,8) 1592 

2008 11,8 (9,3-14,4) 7,6 (5,7-9,9) 1255 

2013 8,1 (6,1-10,1) 4,9 (3,5-6,7) 1210 

2018 7,8 (5,5-10,0) 4,6 (3,2-6,5) 1236 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
(**) 65 jaar en ouder of patiënten 45 jaar en ouder met astma, of COPD, hart infarct, coronaire hartziekten, 
hypertensie, suikerziekte of ernstige nierziekte 
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Tabel B 46. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat reeds gevaccineerd werd tegen het humaan 
papillomavirus (HPV), Waals Gewest 

 

VA05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 7,1 (1,4-12,8) 7,1 (3,1-15,3) 106 

15 - 19 53,2 (38,0-68,4) 53,2 (38,5-67,4) 102 

20 - 24 49,8 (36,5-63,0) 49,8 (37,1-62,4) 113 

25 - 29 36,3 (20,9-51,7) 36,3 (22,9-52,2) 114 

30 - 34 20,9 (9,9-31,9) 20,9 (12,1-33,8) 99 

35 - 39 7,0 (3,1-10,9) 7,0 (3,9-12,2) 122 

40 - 44 5,4 (0,4-10,5) 5,4 (2,1-13,2) 119 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,4 (0,0-8,6) 1,4 (0,3-6,7) 18 

Lager secundair 8,7 (1,6-15,8) 4,7 (1,7-12,4) 86 

Hoger secundair 28,5 (19,8-37,3) 19,5 (13,3-27,7) 233 

Hoger onderwijs 27,9 (21,3-34,5) 23,4 (17,6-30,4) 428 

 
JAAR 

 
2013 10,8 (8,2-13,5) 6,9 (5,0-9,4) 838 

2018 25,5 (20,8-30,3) 19,7 (15,6-24,5) 775 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 47. Percentage vrouwen van 10 tot 44 jaar dat gevaccineerd werd tegen het humaan papillomavirus 
(HPV) in de afgelopen 12 maanden, Waals Gewest 

 

VA_6 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 5,2 (0,0-10,3) 5,2 (1,9-13,5) 106 

15 - 19 16,1 (5,2-27,0) 16,1 (8,0-29,7) 102 

20 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 112 

25 - 29 0,9 (0,0-2,7) 0,9 (0,1-6,3) 114 

30 - 34 0,7 (0,0-2,2) 0,7 (0,1-5,2) 99 

35 - 39 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,0-1,9) 121 

40 - 44 0,7 (0,0-2,1) 0,7 (0,1-4,9) 119 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 18 

Lager secundair 1,5 (0,0-4,4) 0,1 (0,0-0,8) 85 

Hoger secundair 2,9 (0,8-5,0) 0,2 (0,0-0,5) 232 

Hoger onderwijs 4,1 (1,2-7,0) 0,4 (0,2-0,7) 428 

 
JAAR 

 
2013 2,2 (1,1-3,4) 0,7 (0,3-1,5) 838 

2018 3,4 (1,6-5,1) 1,0 (0,5-2,0) 773 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als referentie) 
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Tabel B 48. Verdeling (%) van de vrouwen van 10 tot 44 jaar volgens het tijdstip sinds de vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV), Waals Gewest 

 

VA_7 Minder dan 
1 jaar 

1 jaar tot 
minder dan 

2 jaar 

2 jaren tot 
minder 

dan 5 jaar 
5 jaren of 

meer N 

LEEFTIJDSGROEP 10 - 14 57,1 30,7 12,1 0.0 9 

15 - 19 25,1 27,1 43,3 4,6 50 

20 - 24 0,6 22,2 62,0 15,2 38 

25 - 29 35,4 26,7 38,0 0.0 3 

30 - 34 0.0 0.0 0.0 100,0 1 

35 - 39 41,0 9,7 14,7 34,7 6 

40 - 44 0.0 0.0 100,0 0.0 1 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,3 81,7 0.0 0.0 4 

Lager secundair 26,3 18,8 54,9 0.0 9 

Hoger secundair 21,3 38,4 40,3 0.0 36 

Hoger onderwijs 18,8 16,0 46,8 18,4 57 

 
JAAR 

 
2013 20,6 24,1 44,7 10,6 108 

2018 13,2 20,0 24,1 42,8 196 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
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