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Ruim 2000 extra sterfgevallen in januari

In januari van dit jaar zijn ruim tweeduizend mensen méér overleden dan
gewoonlijk in die maand. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het extra aantal
overledenen betreft vooral ouderen. Het grote aantal sterfgevallen houdt
waarschijnlijk verband met een griepgolf die duurde van half december tot
eind januari.

Sterftepiek begin januari

In januari zijn 15 duizend mensen overleden. Dit komt overeen met een
gemiddelde van 484 sterfgevallen per dag. Dat zijn er 68 méér dan op een
doorsneedag in januari.

Rond Kerstmis is het aantal sterfgevallen gaan toenemen. Op donderdag 6
januari was het aantal sterfgevallen het grootst. De CBS-cijfers wijzen uit dat
die dag 544 mensen overleden. Dat is 30 procent méér dan het voor januari
gebruikelijke daggemiddelde van 416. In totaal telde januari tien dagen
waarop meer dan 500 mensen overleden. Begin februari was het dagelijkse
aantal sterfgevallen weer op het gebruikelijke niveau.

Sterfte waarschijnlijk hoog door griepgolf

Het hoge aantal sterfgevallen hangt zeer waarschijnlijk samen met de
griepgolf die zich tussen half december en eind januari heeft voorgedaan. Het
aantal mensen dat zich met griepverschijnselen bij de huisarts heeft gemeld,
was het hoogst in de eerste twee weken van dit jaar. Het aantal gemelde
gevallen bedroeg toen 32 per 10 000 inwoners.

Vooral ouderen overleden

De oversterfte betreft vooral ouderen. Onder mensen van 90 jaar of ouder was
het aantal sterfgevallen 50 procent hoger dan gebruikelijk in januari. De sterfte
onder 80-89-jarigen was 33 procent hoger. Het aantal sterfgevallen onder
mensen tot 40 jaar was niet groter dan gewoonlijk in die tijd van het jaar.

Vergrijzing leidt mogelijk tot grotere sterftepieken

Het aantal ouderen in de bevolking neemt toe. Momenteel zijn er 2,3 miljoen
mensen van 60-79 jaar, in 2020 zijn dat er naar verwachting 3,5 miljoen. Het
aantal 80-plussers zal toenemen van een kleine half miljoen nu tot naar
verwachting ruim 700 duizend in 2020. Griepgolven of perioden van extreme
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warme of koude weersomstandigheden zullen daarom in de toekomst mogelijk
tot grotere sterftepieken leiden. De grootte van de sterftepieken hangt echter
niet uitsluitend af van het aantal ouderen dat dan in Nederland zal wonen.
Eventuele nieuwe kennis over het grotendeels nog onbekende verband tussen
buitentemperatuur en sterfte, alsook de mate waarin men met succes zal
kunnen vaccineren enz. zullen medebepalend zijn voor de sterfte-
ontwikkelingen van maand op maand.

Eerdere sterftepieken

Sterftepieken doen zich het vaakst voor in de wintermaanden. Bijna altijd valt
een dergelijke piek samen met een griepgolf, soms in combinatie met een
koudeperiode. In de winter van 1998/1999 overleden ruim 2 duizend mensen
méér dan op basis van de CBS-bevolkingsprognose en het voor de sterfte
geldende seizoenpatroon werd verwacht. In de koude winter van 1995/1996
stierven er ruim 4 duizend personen meer dan verwacht.

Technische toelichting
Het waargenomen aantal overledenen in een maand is afgeleid uit de
opgaven van de gemeenten, gebaseerd op de gemeentelijke
basisadministraties (GBA). Het normale aantal is berekend uit de Nationale
Bevolkingsprognose van het CBS en het maandelijkse seizoenpatroon voor
de sterfte. Aangezien het CBS geen bevolkingsprognoses voor gemeenten of
provincies maakt en er evenmin seizoenpatronen voor regio’s bekend zijn,
heeft het CBS geen cijfers betreffende de oversterfte per gemeente of
provincie beschikbaar.

Aantallen overledenen naar doodsoorzaak over januari 2000 zijn nog niet
beschikbaar.

De gegevens over het aantal influenza-achtige ziektebeelden zijn afkomstig uit
de Nieuwsbrief Influenza-surveillance, jaargang 1999-2000. Deze nieuwsbrief
is een uitgave van het Nationaal Influenza Centrum (NIC), het Nederlands
Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, de heer J.J. Latten, tel.
(070) 337 52 32, of de heer C.J.M. Prins, tel. (070) 337 52 19. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS,
tel. (070) 337 58 16.
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Overledenen in januari 2000 naar dag van overlijden

1 470

2 486

3 518

4 498

5 534

6 544

7 517

8 498

9 484

10 502

11 504

12 501

13 460

14 502

15 481

16 511

17 498

18 501

19 475

20 474

21 464

22 462

23 447

24 426

25 470

26 488

27 426

28 447

29 493

30 472

31 447

Gemiddeld per dag in
januari 484

Verwacht gemiddeld
per dag in januari

416


