'Arthur' en 'Ada' populairste Gentse babynamen in
2017

In 2017 werden in Gent 3.225 baby's geboren, onder wie 1.674 jongens en 1.551
meisjes. Maar hoewel de populairste voornaam in Vlaanderen 'Liam' voor jongens
en 'Louise' voor meisjes was, koos de Gentenaar voor andere namen. In Gent
werden 'Arthur' en 'Ada' het vaakst gekozen in 2017.

Populairste namen in Gent
Als je de vaakst gekozen namen met dezelfde schrijfwijze rangschikt, dan is 'Arthur' de
populairste jongensnaam in Gent (15 keer gekozen in 2017). 'Lucas' (14 keer gekozen)
staat op plaats twee, de top drie van jongensnamen wordt vervolledigd door 'Jules' (13
keer gekozen). Er werden 15 meisjes geboren met de naam 'Ada', de meest gekozen
meisjesnaam. Gevolgd door 'Ella' en 'Lucie' (telkens 12 keer) op drie staan 'Elif', 'Juliette',
'Emma', 'Jeanne', 'Nina' en 'Renée' (telkens 10 keer).
Als we de namen met verschillende schrijfwijze samentellen, dan ziet de top drie van
populairste namen bij de jongens en meisjes er net wat anders uit.

1. Lucas (14) en Lukas (5)
2. Jules (13) en Juul (4) + Victor (8), Víctor (1) en Viktor (8)
3. Arthur (15) en Artur (1)
1. Ada (15)
2. Lucie (12) en Lucy (2)
3. Ella (12)

'De Gentenaar blijkt een gewoontedier als het op achternamen aankomt. 90% van
de baby's die geboren werden, kregen de achternaam mee van de vader. In 6%
van de gevallen kreeg de baby de dubbele achternaam mee (5% vader-moeder,
1% moeder-vader) en in 4% enkel de naam van de moeder.'
— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken,

Geboorteaangifte in ziekenhuizen
De geboorteaangifte in de ziekenhuizen blijft een succes. Zowel in het SintLucasziekenhuis als in Jan Palfijn wordt zo'n 75% van de geboortes aangegeven in de
materniteit. Ook het Universitair Ziekenhuis sprong in april 2017 op de kar. Daar werden
60% van het aantal baby's dat vorig jaar werd geboren ter plaatse aangegeven. Maria
Middelares startte in september 2017 en komt op een totaal van 15% .
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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