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Persbericht

Hoe gaat het met de aanstaande moeders en hun pasgeboren kinderen in Wallonië en het Brusselse 
Gewest?  

 
Het CEpiP (Centre d’Epidémiologie Périnatale) publiceert de rapporten met de geboortegegevens van 2014 in Wallonië en in 
het Brusselse Gewest. Die tonen aan dat 37,0 % van de moeders in Wallonië en 35,2 % in het Brusselse Gewest kampen met 
overgewicht (14,7 % moeders met obesitas in Wallonië en 11,7 % in het Brusselse Gewest). Het aantal moeders van 35 jaar en 
ouder blijft stijgen in Wallonië en in het Brusselse Gewest met respectievelijke waarden van 26,3 % en 16,8 %. Het aantal 
moeders met diabetes bereikt 9,3 % in Brussel en 7,8 % in Wallonië. 

 
Enkele vaststellingen: 
    
Daling van het aantal geboorten in Wallonië en stabilisering in Brussel 
Het aantal geboorten blijft dalen in Wallonië en bedraagt 37.280 in 2014. In het Brusselse Gewest stabiliseert het aantal geboorten zich 
sinds vijf jaar (24.879 in 2014). 
 
Steeds meer oudere moeders (35 jaar en meer) 
Het aantal moeders van 35 jaar en ouder blijft stijgen (26,3 %) in Brussel en in Wallonië (16,8 %). Het uitstellen van de zwangerschap tot 
een latere leeftijd houdt risico’s in, zoals diabetes, hypertensie en bevalling met keizersnede.   
 
Meer moeders met overgewicht en obesitas 
Het aantal moeders met overgewicht en obesitas stabiliseert zich sinds 2012, maar de waarden liggen hoog met respectievelijk 37,0 % en 
14,7 % in Wallonië en 35,2 % en 11,7 % in het Brusselse Gewest, wat meer is dan in Vlaanderen.   
 
Diabetes komt vaak voor 
Zowel in Brussel als in Wallonië ligt het aantal gevallen van diabetes tijdens de zwangerschap hoog. De waarden bedragen 9,3 % en 
7,8 % van de zwangere vrouwen in 2014. Deze stijging heeft deels te maken met een gewijzigde definitie, maar weerspiegelt tevens een 
reële stijging van de prevalentie van de ziekte die verband houdt met obesitas bij de moeders en de latere leeftijd waarop ze zwanger 
worden. De strijd tegen obesitas en de betere opsporing van moeders met diabetes helpen om de bijbehorende risico’s te beperken (hoog 
geboortegewicht, bevalling met complicaties of via keizersnede, neonatale hypoglycemie) en vormt dus een groeiende prioriteit in de 
gezondheidszorg. 
 
Een tendens naar een meer ‘geplande verloskunde’?  
In Wallonië vertoont de inductiegraad een licht dalende lijn sinds 2009, maar dit cijfer blijft het hoogste van de drie gewesten van het 
land (31,8 % in 2014) en van alle Europese landen, die zijn opgenomen in het meest recente Euro-Peristat rapport. Het aantal inducties 
blijft stabiel in het Brusselse Gewest sinds 2011 (29,3 %), maar de waarde blijft in de buurt van die van Wallonië. In Wallonië stijgt het 
aantal keizersneden langzaam van 2009 tot 2014 (20,1 % tot 22,1 %) en betreft het voornamelijk geplande keizersneden. In het Brusselse 
Gewest stabiliseert het aantal keizersneden zich sinds 2013 (20,7 % in 2014). Deze gegevens lijken erop te wijzen dat België de 
wereldwijde tendens volgt naar een ‘geplande verloskunde’, die secundaire effecten met zich meebrengt. Het is bekend dat inductie van 
de arbeid en keizersnede niet zonder risico zijn. De twee belangrijkste aanbevolen pistes om het aantal keizersneden te beperken zijn: de 
eerste keizersnede wanneer mogelijk telkens vermijden en na een antecedent van keizersnede trachten een vaginale bevalling te laten 
plaatsvinden. Parallel met de tendens naar een meer ‘geplande verloskunde’ vertoont de analyse van de bevallingsparktijken grote 
onderlinge verschillen tussen de materniteiten.  
 
Deze rapporten zijn gebaseerd op de officiële gegevens van de geboorten en de overlijdens in het Brusselse Gewest en Wallonië, waarvan 
de verwerking aan het CEpiP wordt toevertrouwd door het Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad, het 
Waalse Gewest en de ‘Direction générale de la Santé’ van de Federatie Wallonië-Brussel, zowel wat de medische als de administratieve 
gegevens betreft. Sinds 1 januari 2015 droeg de Federatie Wallonië-Brussel haarbevoegdheden inzake gezondheidszorg over aan het 
Waalse Gewest.  
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