
Gezonde levensstijl 

Hoe gemeten? Op basis van de bepalingen uit de actieve voedingsdriehoek bepalen we de criteria voor 

gezonde levensstijl: dagelijks water drinken, fruit en groenten eten en regelmatig bewegen. . 

Percentage kinderen tussen 10 en 18 jaar dat een gezonde levensstijl heeft en dus  dagelijks 

water drinkt en dagelijks fruit en groenten eet en minstens 4 keer per week intensief beweegt, 

naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssituatie, FAS (rijkdom binnen het gezin), 

subjectieve armoede en plaats van geboorte. 

 De scores voor de afzonderlijke items worden ter informatie ook weergegeven.  

Wanneer gemeten?  2014 

Bron   HBSC studie 
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DUIDING  

10,7% van de kinderen heeft een gezonde levensstijl volgens bovenstaande criteria. Als we hierbij strenger zouden zijn 

en kijken naar dagelijks water drinken, dagelijks fruit en groenten eten en dagelijks intensief bewegen, dan zou amper 

3,5% van de kinderen tussen 10 tot en met 18 jaar dat halen. We kunnen concluderen dat minder kinderen een gezonde 

levensstijl hebben naarmate ze ouder worden. Meisjes doen het over het algemeen beter dan jongeren. Kinderen met een 

lagere socio-economische achtergrond, en uit het BSO doen het ook minder goed.  

Het belang van een gezonde levensstijl steunt op het recht van het kind op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6) en 

het recht op een de grootst mogelijke mate van gezondheid (art. 24) en de algemene commentaar nr. 4 van het 

Kinderrechtencomité over de gezondheid van adolescenten. Het Comité beval België in het kader van de slotbeschouwing 

van de 2014 aan zijn inspanningen bij de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen aan te houden en nog te 

versterken. 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

Family Affluence Scale (FAS): In de studie werd een schaal opgenomen die de welvaart van het gezin nagaat. Op basis 

van 8 vragen over het bezit van één of meer auto’s, computers, vaatwasser, een eigen slaapkamer, een of meerdere 

badkamers in huis en het op reis gaan, wordt een score berekend. De Family Affluence Scale is opgedeeld in tertielen. 

Dus binnen Vlaanderen hebben we de leerlingen verdeeld in 3 ongeveer gelijke groepen (qua prevalentie).  

Armoede : Er werd aan de kinderen gevraagd om hun eigen situatie te beoordelen op een schaal. Helemaal niet rijk wil 

zeggen dat de kinderen zelf aangaven dat hun gezin ‘helemaal niet rijk’ of ‘niet erg rijk’ was. Als ze ‘gemiddeld’, ‘rijk’ of 

‘zeer rijk’ aanduidden, werden ze ingedeeld in de categorie ‘gemiddeld tot rijk’ . 

Eenouder gezin: Men woont in een eenoudergezin als er maar 1 ouder aanwezig is in het gezin waar men het meeste tijd 

doorbrengt.  

Meer informatie over de bron? 

De HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) studie, wordt afgenomen in opdracht van WHO, waaraan Ugent - 
vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde een bijdrage levert, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Zorg en 
gezondheid. Ugent neemt een bredere steekproef af dan strikt gevraagd door HBSC. De resultaten van deze bredere 
steekproef is te vinden op http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/HBSC%202010%20algemeen%20studie.pdf. De 
resultaten in deze fiche zijn gebaseerd op deze bredere steekproef.  
 
Meer informatie over het onderwerp?   

www.vigez.be 

http://www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be/HBSC%202010%20algemeen%20studie.pdf
http://www.vigez.be/

