
















 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



IDC_PAT Gepseudonimiseerde NISS  Samenvoegen van 
de verschillend 
gegevensbronnen 

CD_RN_STATUS Status deelnemer:  
1: Geregistreerd in Belgische 
gemeente 
2: Overleden 
3: Geëmigreerd 
4: Uit het register geschrapt 
 

Statbel (Nationaal 
register) Variabele 
aangemaakt door 
Statbel 

Filteren van 
patiënten die later 
niet op te volgen zijn 
en overlijden als 
uitkomst. 

CD_COD_UCOD Definitieve doodsoorzaak 
(COD) gebaseerd op het 
eerste digit van ICD-10 
codering (uitzondering: 
COVID-19). 

Statbel Nodig voor het 
uitvoeren van de 
time-to-event 
analyse 
(overlevingsanalyse) 
op basis van de 
specifieke uitkomst 
(overleden vs 
levend), ook na 
hospitalisatie 

CD_SEX Geslacht van de deelnemer Statbel Nodig om socio-
economische (SE) 
en socio-
demografische (SD) 
risicofactoren per 
geslacht in kaart te 
brengen. 

CD_AGE Leeftijd van de deelnemer (in 
jaren) 

Statbel  Nodig voor het 
uitvoeren van de 
time-to-event 
analyse 
(overlevingsanalyse) 
op basis van de 
specifieke uitkomst 
en om socio-
economische (SE) 
en socio-
demografische (SD) 
risicofactoren per 
leeftijd in kaart te 
brengen. 
 

DT_DEAD Datum van overlijden 
(jaar/week) 

Statbel (Nationaal 
register) 

Nodig voor het 
uitvoeren van de 
time-to-event 
analyse 
(overlevingsanalyse)
. 

CD_CIV Burgerlijke status:  
1: niet-getrouwd 
2: getrouwd 
3: weduwe/weduwnaar 
4: gescheiden 

Statbel (Nationaal 
register) 

Nodig voor socio-
economische (SE) 
en socio-
demografische (SD) 
risicofactoren in 
kaart te brengen. 

HH_TYPE_LIPRO Huishoudgegevens: 
1: éénpersoonshuishouden 
2: getrouwd zonder kinderen 
3. getrouwd met kinderen 
4: samenwonend zonder 
kinderen 

Statbel (Nationaal 
register) 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 



5: samenwonend met 
kinderen 
6: éénouder gezin 
7: collectief huishouden 
8: anders  

HH_ROBRVT_SIZE Groote van collectief 
huishouden indien het om 
een rust- en/of 
verzorgingstehuis gaat 
(ROB/RVT) 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

HH_SIZE Grootte huishouden (1-10+) Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_CHILD_0_5 Indicator voor schoolgaande 
kinderen (0-5 jaar) binnen 
huishouden. 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_CHILD_6_11 Indicator voor schoolgaande 
kinderen (6-11 jaar) binnen 
huishouden. 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_CHILD_12_17 Indicator voor schoolgaande 
kinderen (12-17 jaar) binnen 
huishouden. 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_CHILD_18+ Indicator voor schoolgaande 
kinderen (18+ jaar) binnen 
huishouden. 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_EDU Educatieniveau gebaseerd op 
de ISCED-classificatie (8 
categorieën)  

Hoogst behaalde 
graad (Statbel 
variabele gebaseerd 
op onderwijsdatabank) 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CAS Werkstatus 
1. Werknemer 
2. Werkloos 
4. Onder minimumleeftijd 
voor economische activiteit 
(15y) 
5. Student 
6. Gepensioneerd 
7. Anders 
8. Niet gekend 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_EMPLOYED 0.Werkloos (OUT) 
1.Werknemer (IN) 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

NACE Sector waarin tewerkgesteld Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

SIE Zelfstandig vs werknemer Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_HCW Gezondheidsmedewerker 
(nog actief als professional) 

Statbel  Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_SECTOR Statistische sector 
 

Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

CD_CNTRY_BTH 
CD_DSCNT  

Migratie-achtergrond 
CD_CNTRY_BTH: Belgisch, 
EU, niet-EU (Azië, Afrika, 
Oceanië, Noord Amerika, 
Latijns Amerika) 
 
CD_DSCNT : Belgisch, EU, 
niet-EU (Azië, Afrika, 

Statbel (Nationaal 
register)  
CD_NATLTY 
(nationaliteit), 
CD_FST_NATLTY 
(eerste geregistreerde 
nationaliteit), 
CD_CNTRY_BTH 
(geboorteland)  

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 



Oceanië, Noord Amerika, 
Latijns Amerika) 
 
 

CD_DSCNT migratie-
achtergrond > hiervoor 
wordt informatie over 
de ouders 
geïntegreerd 

CD_CNTR_BTH Geboorteland Statbel Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_PENSION Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in decielen + 0-
inkomen 

Statbel 
IPCAL - pensioen 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_LABOUR Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in decielen + 0-
inkomen 

Statbel 
IPCAL - arbeid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_UNEMPLOYMENT Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in decielen + 0-
inkomen 

Statbel 
IPCAL - werkloosheid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_ SICKNESS Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in decielen + 0-
inkomen 

Statbel 
IPCAL  ziekte en/of 
invaliditeit 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_ TOT Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in decielen + 0-
inkomen 

Statbel 
Totaal inkomen 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_PENSION_PERC Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in percentage t.o.v. 
totale inkomen. 

Statbel 
IPCAL - pensioen 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_LABOUR_PERC Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in percentage t.o.v. 
totale inkomen. 

Statbel 
IPCAL - arbeid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_UNEMPLOYMENT_PER
C 

Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in percentage t.o.v. 
totale inkomen. 

Statbel 
IPCAL - werkloosheid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_PP_ SICKNESS_PERC Individueel netto (belastbaar) 
inkomen in percentage t.o.v. 
totale inkomen. 

Statbel 
IPCAL  ziekte en/of 
invaliditeit 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_HH_PENSION netto (belastbaar) inkomen 
van het huishouden in 
decielen + 0-inkomen 

Statbel 
IPCAL - pensioen 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_HH_LABOUR netto (belastbaar) inkomen 
van het huishouden in 
decielen + 0-inkomen 

Statbel 
IPCAL - arbeid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_HH_UNEMPLOYMENT netto (belastbaar) inkomen 
van het huishouden in 
decielen + 0-inkomen 

Statbel 
IPCAL - werkloosheid 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_HH_ SICKNESS netto (belastbaar) inkomen 
van het huishouden in 
decielen + 0-inkomen 

Statbel 
IPCAL  ziekte en/of 
invaliditeit 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 

MS_TOT_NET_INC_HH_ TOT netto (belastbaar) inkomen 
van het huishouden in 
decielen + 0-inkomen 

Statbel 
Totaal inkomen 

Nodig voor SE en 
SD risicofactoren in 
kaart te brengen. 





 
 
 
 
 




