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Statistisch Product

Foeto-infantiele sterfte
De statistiek van de foeto-infantiele sterfte is opgesteld vertrekkende van het formulier
van aangifte van een stergeval van een kind van minder dan één jaar of van een
doodgeborene. Sinds 2010 wordt ook gebruik gemaakt van het Rijksregister om de
ambtelijk relevante levensgebeurtenissen accurater te bepalen en de hoofdinformatie
te controleren. Deze statistiek splitst de overlijdens uit naar sterfte op minder dan één
jaar en doodgeborenen, per geslacht, volgens de administratieve eenheden van het
land, volgens de belangrijkste karakteristieken van de moeder (leeftijd, burgerlijke staat,
staat van eenheid, opleidingsniveau, professioneel statuut, nationaliteit) en volgens
bepaalde karakteristieken van de bevalling en van de nieuw-geborenen (plaats, manier,
tweelinggeboorte, gewicht, duur van de zwangerschap, aangeboren afwijking). Ze maakt
ook verschillende indicatoren van foeto-infantiele sterfte en een opsplitsing van de foetoinfantiele overlijdens volgens de leeftijd van overlijden.

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document
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Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.7.07. Bevolking

Statistische eenheid Titel

Het overlijden van een kind van minder dan 1 jaar of een
doodgeboorte

Statistische eenheid Omschrijving

Voor levend geboren kind, dat overlijdt voor zijn eerste
verjaardag, wordt een specifieke aangifte opgemaakt bij de
burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft
plaatsgevonden. Dezelfde aangifte wordt gebruikt voor een
kind dat bij de geboorte geen teken van leven geeft.

Statistische populatie Titel

Geheel van rechtswege foeto-infantiele overlijdens

Statistische populatie Omschrijving

Geheel van overlijdens van minder dan 1 jaar en
doodgeborenen die voorwerp uitmaken van een statistisch
aangifteformulier en waarvan de moeder wettelijk in België
verblijft. Het overlijden van kinderen en doodgeborenen van
moeders die niet in België verblijven zijn uitgesloten van de
statistiek. De overlijdens van minder van 1 jaar overkomen in
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Presentatie
het buitenland met moeders die wettelijk in België verblijven
zijn opgenomen. Doodgeboorten die in het buitenland hebben
plaatsgevonden bij moeders die wettelijk in België verblijven
zijn ons onbekend en worden dus niet mee opgenomen.
Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

-

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1998 (algemene effectieven sinds 1958)

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt in het kader van een gentlemen's
agreement met een internationale organisatie (Eurostat,
OESO, Verenigde Naties, ...) ; Statistiek opgemaakt krachtens
een Belgische wettelijke verplichting

Wettelijke referentie

Koninklijk besluit van 17 juni 1999 waarbij het opmaken van
een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt
voorgeschreven.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Jaarlijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

Publicatie op het internet (www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

-

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

-

Overig
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Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Federaties: beroeps- en sector- en werkgevers, universiteiten,
hogescholen, ea onderwijs ; Internationale instellingen
(Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD, WHO, ...)

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is gedeeltelijk bevredigend ten gevolge
andere redenen ; De beschikbaarheid is sterk verhoogd ; De
inhoud is bevredigend. ; De nauwkeurigheid is bevredigend. ;
De nauwkeurigheid werd verbeterd

Volledigheid

Ja

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De eventuele biais zijn onder controle.

Steekproeffout

Niet van toepassing

Niet-steekproeffout

De meet- en verwerkingsfouten zijn onder controle.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Geografisch vergelijkbaar

Vergelijkbaarheid - In de Vergelijkbaar in de tijd
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

De sectoriele vergelijkbaarheid is niet van toepassing

Vergelijkbaarheid Andere

Er is een wijziging geweest in de bron ; In 2010 trad een
verandering in als gevolg van het feit dat voortaan gebruik
werd gemaakt van het Rijksregister om de ambtelijk relevante
levensgebeurtenissen (overlijdens en doodgeboorten van
kinderen geboren uit moeders met gewone verblijfplaats in
België) accurater te kunnen bepalen.

Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties.

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

De concepten, definities en nomenclaturen worden
opgeslagen en beheerd. ; De consistentie van concepten,
definities en nomenclaturen wordt gecontroleerd. ; Er
is coherentie tussen de ondervraagde eenheden en de
observatie-eenheden. ; Men gebruikt erkende concepten en
begrippen (nationaal of internationaal indien de coherentie op
dit niveau kan worden beoordeeld). ; Men gebruikt erkende
nomenclaturen (internationaal, nationaal).

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

-

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Statistische formulieren van de burgerlijke stand : Overlijden
van een kind jonger dan een jaar of van een doodgeboorte
(Model IIID)

Basisgegevens Statistische producten

-
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Statistische verwerking
Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
-

URL
-

Externe IDs
Type
INVS

ID
9992040

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Geboortemaand

Geboortemaand, gehaald uit de
geboortedatum

Geslacht kind

Geslacht van het kind

Mannelijk/
Vrouwelijk

Tweelinggeboorte

Totaal aantal geboorten, doodgeboren
inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

N (Aantal)

Plaats van het kind

Plaats van het kind in het geheel van
levende geboorten bij de moeder

Aantal kinderen

Duur zwangerschap

Duur van de zwangerschap (in weken) op
het moment van de geboorte

Aantal weken

Manier van bevallen

Soort van hulp bij de bevalling

K/F/V/H/B/A

Aangeboren
afwijkingen

Aanwezigheid van één of meer aangeboren Ja / nee
afwijkingen

Gewicht

Gewicht (in gram) van het kind bij de
geboorte

Gram

APGAR na 1 min

APGAR-score na 1 minuut

Van 1 tot 10

APGAR na 5 minuut

APGAR-score na 5 minuut

Van 1 tot 10
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Eenheid/
Nomenclatuur
Maand van het jaar

Statistische variabelen
Gemeente van
geboorte

Gemeente waar de geboorte plaatsvond of REFNIS en
gemeente waar de geboorte is aangegeven GEOBEL
(land bij het geboorte in het buitenland)

Leeftijd van de
moeder

Leeftijd van de moeder, in volle jaren,
berekend als het verschil tussen de
geboortedatum van het kind en de
geboortedatum van de moeder

Aantal jaren

Geboortejaar van de
moeder

Geboortejaar van de moeder, gehaald uit
haar geboortedatum

YYYY

Leeftijd van de vader

Leeftijd van de vader, in volle jaren,
berekend als het verschil tussen de
geboortedatum van het kind en de
geboortedatum van de vader

Aantal jaren

Geboortejaar van de
vader

Geboortejaar van de vader, gehaald uit zijn YYYY
geboortedatum

Opleidingsniveau van
de moeder

Hoogste opleidingsniveau of diploma

Niveau van
onderwijs (3
klassen)

Opleidingsniveau van
de vader

Hoogste opleidingsniveau of diploma

Niveau van
onderwijs (3
klassen)

Beroepssituatie van
de moeder

Beroepssituatie op het moment van de
geboorte

Code 1 tot 5, 9

Beroepssituatie van
de vader

Beroepssituatie op het moment van de
geboorte

Code 1 tot 5, 9

Professionele status
van de moeder

Sociale status binnen het beroep
op het moment van de geboorte of
binnen het laatste uitgeoefende beroep
(gepensioneerd, werkloos, …)

Code 1 tot 5, 9

Professionele status
van de vader

Sociale status binnen het beroep
op het moment van de geboorte of
binnen het laatste uitgeoefende beroep
(gepensioneerd, werkloos, …)

Code 1 tot 5, 9

Nationaliteit van
herkomst van de
moeder

Nationaliteit van herkomst aangegeven bij
de burgerlijke stand

GEOBEL

Nationaliteit van
herkomst van de
vader

Nationaliteit van herkomst aangegeven bij
de burgerlijke stand

GEOBEL

Huidige nationaliteit
van de moeder

Nationaliteit van de moeder op het moment GEOBEL
van de bevalling
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Statistische variabelen
Huidige nationaliteit
van de vader

Nationaliteit van de vader op het moment
van de bevalling

GEOBEL

Verblijfplaats van de
moeder

Wettelijke verblijfplaats van de moeder op
het moment van de geboorte

REFNIS

Burgerlijke staat van
de moeder

Burgerlijke staat van de moeder op het
ogenblik van de geboorte

Code NIS van de
burgerlijke staat (1
tot 5, 9)

Huwelijkse staat van
de moeder

Huwelijkse staat van de moeder op het
moment van de geboorte

Alleen /
Samenwonend

Leeftijd van de
moeder bij het
huwelijk

Indien gehuwd, leeftijd van de moeder,
berekend als het verschil tussen de
huwelijksdatum en de geboortedatum van
de moeder

Aantal jaren

Plaats van overlijden

Plaats van overlijden van het kind

Plaatscode (0 tot 9)

Maand van overlijden

Maand van overlijden, gehaald uit de
overlijdensdatum

Maand van het jaar

Gemeente van
overlijden

Gemeente waar het overlijden plaatsvond

REFNIS

Levensvatbaarheid
van de overledene

Was het kind dood of levend geboren ?

Dood /Levend
geboren

Leeftijd bij overlijden

Leeftijd van het kind bij overlijden, in
verlopen dagen, berekend met het
verschil tussen de overlijdensdatum en de
geboortedatum van het kind.

Aantal jaren

Leeftijdscategorieën
bij overlijden

Leeftijd van het kind bij overlijden
onderverdeeld in pertinente categorieën
voor foetale en kindersterfte

7 specifieke
categorieën

Gebruikelijke
verblijfplaats van de
moeder

Gebruikelijke verblijfplaats van de moeder
REFNIS en
op het moment van de geboorte (gemeente GEOBEL
of land bij het verblijven in het buitenland)

-

-

-
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