Deel II: Gezondheidstoestand
1.

De inschatting van de eigen gezondheid

De “inschatting van de eigen gezondheid” is een begrip dat
zowel het welzijn als de gezondheid in de ruime zin van
het woord omvat [1]; het wordt gebruikt als indicator van de
algemene gezondheidstoestand van een bevolking.
25 % van de ondervraagde Brusselaars in de Nationale
Gezondheidsenquête van 2004 meende dat zijn
gezondheidstoestand niet bevredigend was (middelmatig,
slecht of heel slecht) (1). Dit is quasi hetzelfde percentage
als in 1997 (25 %) en 2001 (26 %).
Figuur 2-01

Dit percentage neemt toe met de leeftijd en ligt significant
hoger bij vrouwen dan bij mannen (28 % versus 23 %).
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn vooral
merkbaar bij de allerjongsten – het percentage jonge
meisjes dat de eigen gezondheidstoestand niet bevredigend
vindt (15,2 %), ligt meer dan dubbel zo hoog als bij de
jongens (6,4 %) – en bij de 75-plussers.
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In de Welzijns- en Gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad, in 2006 door het
Observatorium gepubliceerd, vinden we een hoofdstuk gewijd aan deze indicator,
een discussie over de geldigheid ervan en een gedetailleerde analyse van de
waarden die voor Brussel werden waargenomen in de socio-economische enquête
van 2001.

II. Gezondheidstoestand

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

29

Jonge Brusselaars vinden vaker dat ze een slechte
gezondheid hebben dan jongeren uit grote steden* in
Vlaanderen en Wallonië. Brusselaars ouder dan 75 vinden
daarentegen minder vaak dan hun leeftijdsgenoten in
de andere grote steden van het land (figuur 2-02) dat hun
gezondheid slecht is. Voor alle andere leeftijdscategorieën

Figuur 2-02

is het percentage mensen dat vindt dat ze een slechte
gezondheid hebben het hoogst in de grote Waalse steden
en het laagst in de grote Vlaamse steden. De analyse van
de socio-economische enquête van 2001 toont dezelfde
geografische verschillen waarvoor de verklaring complex
kan zijn (2).
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De subjectieve gezondheid schommelt ook sterk naargelang
het behaalde onderwijsniveau, zowel voor mannen als
voor vrouwen. Er worden tevens verschillen vastgesteld
naargelang de nationaliteit, wat deels verklaard wordt door
de verschillen in sociale status. De verschillen naargelang
de sociale status en de nationaliteit worden toegelicht in
Deel III “Determinanten van gezondheid”.
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2.

Doodsoorzaken

In Deel I werd vastgesteld dat het sterftecijfer in Brussel
zich situeert tussen dat van de 10 Europese landen met
het laagste sterftecijfer, maar dat het niettemin hoger ligt
dan dat van andere grote stedelijke regio’s in Europa, zoals
Ile de France of Madrid. Dit middelmatige risico is zowel
het resultaat van negatieve (aanzienlijk percentage arme
mensen) als van positieve factoren (hoog percentage
mensen afkomstig uit mediterrane landen).

2.1

Sterfte van alle leeftijden

Om dit document niet te zwaar te maken, worden hier
niet alle sterftecijfers en doodsoorzaken volgens de
“samengevatte Europese lijst” van Eurostat hernomen.
Deze cijfers kunnen echter wel worden geraadpleegd op

Figuur 2-03

de website van het observatorium in het Deel “Indicatoren”
(www.observatbru.be).
Waar nodig wordt de keuze verduidelijkt met verwijzing
naar de Internationale Classificatie van Ziekten ICD-10 (3).
De belangrijkste doodsoorzaken blijven hart- en vaatziekten,
die 32 % van de sterfgevallen veroorzaken, en kanker,
verantwoordelijk voor 24 % van de sterfgevallen.
De verdeling van de belangrijkste doodsoorzaken verschilt
lichtjes tussen mannen en vrouwen: het percentage
sterfgevallen te wijten aan hart- en vaatziekten ligt hoger
bij vrouwen, terwijl het percentage sterfgevallen te wijten
aan kanker en uitwendige doodsoorzaken (ongevallen,
zelfmoord en moord) hoger ligt bij mannen.

Verdeling van de doodsoorzaken naar geslacht, Brussel, 2003-2007
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In vergelijking met de periode 1998-2002 wordt een daling
van het belang van hart- en vaatziekten vastgesteld, zowel
bij mannen als bij vrouwen, en een daling van het aandeel
sterfgevallen te wijten aan kanker bij mannen (4).
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Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste
doodsoorzaak voor de periode 2003-2007,
maar in vergelijking met de periode 19982002 daalt het aandeel van deze oorzaak.
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2.2

Vroegtijdig overlijden

De belangrijkste doodsoorzaken verschillen naargelang
de leeftijd (zie Deel IV “Levensloop”). Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan vroegtijdige overlijdens omdat deze
sterfgevallen als “vermijdbaar” worden beschouwd.
Vroegtijdige sterfgevallen omvatten gebruikelijk sterfgevallen
vóór 65 jaar. Door de toegenomen levensverwachting
en levensduur zonder lichamelijke beperkingen moeten
ondertussen ook sterfgevallen vóór 75 als vroegtijdige
sterfgevallen worden beschouwd. Daarom werden in dit
hoofdstuk de belangrijkste doodsoorzaken vóór 65 en voor
de leeftijdscategorie 65-74 jaar nauwkeurig geanalyseerd.
Om de evoluties te meten, worden de cijfers van de periode
2003-2007 vergeleken met die van de periode 1998-2002, die
werden voorgesteld in de vorige Gezondheidsindicatoren (4).

Figuur 2-04

2.2.1 Mannen
Bij mannen noteert men een daling van het sterftecijfer voor
de meeste van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig
overlijden. Longkanker blijft de belangrijkste oorzaak van
vroegtijdig overlijden.
De meest opmerkelijke dalingen worden teruggevonden bij
verkeersongevallen, ischemische hartziekten, alcohol [2], en
longkanker.
Voor ongevallen (andere dan in het verkeer) en
pancreaskanker blijven de cijfers stabiel.
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In deze tabel omvatten de sterfgevallen als gevolg van alcohol enkel die
sterfgevallen veroorzaakt door een ziekte die specifiek is te wijten aan
alcoholgebruik en die is vermeld als initiële oorzaak van het overlijden. De
analyse van het sterftecijfer als gevolg van alcohol in een ruimere betekenis wordt
voorgesteld in het hoofdstuk over chronische aandoeningen.
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Voor mannen van 65 tot 74 wordt tevens een daling
genoteerd van de cijfers van de belangrijkste doodsoorzaken,
met uitzondering van kankers van de bovenste ademhalingsen spijsverteringswegen en van leverkanker.
De positie van de verschillende doodsoorzaken verschilt van
die van de groep 0-64 jaar. Ischemische hartziekten komen
het vaakt voor en chronische ademhalingsziekten staan
op de 3de plaats. Colorectale kanker bekleedt de 5de positie.
Diabetes [3] en alcoholgerelateerde aandoeningen in de
nauwste zin van het woord maken nu deel uit van de top 15.

Figuur 2-05

Sterftecijfer per oorzaak voor 100 000 Brusselse mannen van 65-74 jaar, 1998-2002 en 2003-2007
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Om de verschillende doodsoorzaken te kunnen vergelijken, omvat de mortaliteit
door diabetes enkel de sterfgevallen waarvoor diabetes als initiële oorzaak is
aangewezen, waardoor het werkelijke percentage mortaliteit door diabetes wordt
onderschat. In het hoofdstuk chronische aandoeningen wordt de mortaliteit door
diabetes nauwkeuriger geanalyseerd en worden de sterfgevallen door diabetes
vermeld in de meervoudige doodsoorzaken erin opgenomen. (Zie “Bronnen en
methodologische toelichting” voor de classificatie van de sterfgevallen)
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Een andere manier voor de analyse van de oorzaken van
vroegtijdig overlijden is de evaluatie van hun aandeel in
de verloren potentiële levensjaren (VPL) [4] vóór 75 jaar.
Deze indicator houdt niet alleen rekening met het aantal
sterfgevallen maar ook met de leeftijd op het ogenblik van
het overlijden. Hoe vroeger het overlijden, hoe groter dus
het aantal VPL.

Figuur 2-06

Bij mannen is zelfmoord de belangrijkste oorzaak van
verloren potentiële levensjaren, gevolgd door longkanker en
ischemische hartziekten. Alcoholgerelateerde aandoeningen
(in de nauwste definitie) staan op de vierde plaats.
In vergelijking met de voorgaande periode daalt het
absolute aantal VPL voor alle belangrijke oorzaken, met
uitzondering van diabetes en pancreaskanker.

Aantal verloren potentiële levensjaren vóór 75 jaar bij mannen, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Voor de definitie van de VPL verwijzen we naar “Bronnen en methodologische
toelichting”.
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2.2.2 Vrouwen
Het vroegtijdige sterftecijfer bij vrouwen ligt aanzienlijk
lager dan bij mannen; enkel 6 oorzaken hebben een hoger
aantal dan 5 per 100 000.
Borstkanker blijft de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig
overlijden, zelfs al daalt ook dit percentage. Er wordt
een grote stijging genoteerd van het sterftecijfer door
Figuur 2-07

longkanker, die de tweede oorzaak van vroegtijdig
overlijden bij Brusselse vrouwen wordt.
Terwijl de percentages van de meeste oorzaken dalen,
blijven de percentages voor ongevallen (buiten het verkeer)
net zoals bij mannen, stabiel.
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De categorie 65-74 jaar noteert een aanzienlijke daling van
de mortaliteit door ischemische hartziekten. De mortaliteit
Figuur 2-08

door long-, pancreas- en baarmoederhalskanker en door
diabetes stijgt.
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Borstkanker is de oorzaak van het grootste aantal verloren
potentiële levensjaren vóór 75 jaar, vóór zelfmoord en
longkanker.
Het absolute aantal VPL daalt voor de meeste oorzaken,
maar stijgt sterk voor longkanker, en iets gematigder voor
pancreaskanker, kanker van het lymfatisch weefsel en
diabetes.
Figuur 2-09

Aantal verloren potentiële levensjaren vóór 75 jaar bij de vrouwen, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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De belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden bij mannen is longkanker, bij vrouwen
is dat borstkanker; deze sterftecijfers dalen evenwel tussen 1998-2002 en 2003-2007.
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3.

Chronische aandoeningen

3.1

Overzicht van de aandoeningen

3.1.1 De prevalentie van chronische
aandoeningen
In de Gezondheidsenquête van 2004 verklaarde 24,6 % van
de Brusselaars te lijden aan een chronische aandoening, een
langdurige ziekte of een handicap (25,8 % in 1997; 25,3 % in
2001).
Dit percentage neemt stelselmatig toe met de leeftijd en
bedraagt 53 % van de mannen en 56 % van de vrouwen
ouder dan 75 jaar.
De meest vermelde chronische aandoeningen zijn
allergieën [5], rugproblemen, migraine en hoge bloeddruk.
Meer dan 1 vrouw op 10 vermeldt ook artrose.

Op basis van het percentage mensen die lijden aan
een chronische aandoening en voor deze aandoening
behandeld worden door een arts (huisarts, specialist of
beide), kan een ruwe schatting worden gemaakt van
de ernst van de aandoening of op zijn minst van de
aangevoelde [6] zorgbehoeften. Het percentage dat medisch
wordt opgevolgd ligt het laagst voor migraine en allergieën.
Vrouwen rapporteren vaker dan mannen door een arts te
worden behandeld voor rugkwalen, artrose, osteoporose,
depressie of chronische vermoeidheid.

Percentage van de Brusselaars die een chronische aandoening rapporteren in de afgelopen 12 maanden en percentage van deze
groep die voor deze aandoening door een arts worden behandeld naar geslacht, Brussels Gewest, 2004
Mannen
Vrouwen
Prevalentie (%) % behandeld door een arts Prevalentie (%) % behandeld door een arts
Aandoeningen van het bewegingsstelsel
Ernstige rugaandoeningen
9,4
59,4
11,4
74,5
Artrose
5,2
58,5
11,3
74,5
Ontstekingsreuma, chronische artritis, reumatoïde artritis
3,8
72,3
8,6
67,3
Osteoporose
1,0
44,9
6,5
82,5
Cardiovasculaire aandoeningen
Ernstige hartaandoeningen of infarct
3,1
91,6
2,6
95,3
Verhoogde bloeddruk
8,7
89,0
12,1
84,2
Aandoeningen van de ademhalingswegen
Allergie
13,9
56,9
19,3
61,1
Astma
5,0
81,2
5,9
73,6
Chronische bronchitis
5,8
78,4
5,7
86,6
Andere aandoeningen
Migraine
8,0
43,6
12,5
41,9
Depressie
5,3
51,9
7,1
81,6
Chronische vermoeidheid
4,8
55,0
6,9
70,8
Schildklierafwijkingen
1,2
83,5
5,8
83,8
Prostaatklachten
3,6
81,3
Maagzweer of zweer dunne darm
4,9
79,2
4,8
76,4
Diabetes
3,0
90,8
4,2
87,4
Cataract
2,0
71,6
3,7
76,1
Glaucoom
1,9
87,0
2,2
84,5
Kanker
1,2
95,0
1,4
93,6

Tabel 2-01

Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004

Het aantal Brusselaars dat verklaart aan een of meerdere
chronische aandoeningen te lijden, verschilt, na
standaardisatie voor leeftijd, niet veel van het aantal in de
andere grote steden van het land, met uitzondering van de
Waalse mannen, die verklaren vaker last te hebben van een
of meerdere chronische aandoeningen.

Bijna een kwart van de Brusselaars - en meer dan
de helft van de Brusselaars ouder dan 75 jaar zegt te lijden aan een chronische aandoening, een
langdurige ziekte of een handicap.
6

5

In de vragenlijst wordt het begrip allergie niet gespecificeerd, het kan dus gaan om
zeer verschillende, goedaardige of ernstigere aandoeningen van de huid (eczema),
de ademhalingswegen of het spijsverteringsstelsel.
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Er bestaan zorgbehoeften die niet worden “aangevoeld” of waarvoor geen
beroep wordt gedaan op zorg. Hiervoor zijn tal van redenen te geven:
miskenning van de ernst van de aandoening of het niet kennen van de eventuele
behandelingsmogelijkheden, hinderpalen voor de toegang tot zorg, enz.
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

37

3.1.2 Invaliditeit
Chronische aandoeningen kunnen, zelfs wanneer ze
verzorgd worden, leiden tot beperkingen waardoor
mensen hun professionele activiteit niet langer kunnen
uitoefenen. Wie als gevolg van een ziekte of een ongeval
voor langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt is, kan
zich als “invalide” laten erkennen en een uitkering [7] krijgen.
Chronische aandoeningen veroorzaken meer dan 90 % van
de invaliditeit.
In 2007 waren 22 404 Brusselaars erkend als invalide,
hetgeen betekent dat 6,4 % van alle Brusselaars die
indien nodig aanspraak zouden kunnen maken op deze
erkenning [8]. Dit percentage ligt hoger dan dat voor het hele
land (5,7 %) en ligt tussen de percentages voor Wallonië
en Vlaanderen (6,7 % en 5,3 %). In de periode 2000-2007
is het absolute aantal invaliden in het hele land gestegen,
maar is het percentage in Brussel stabiel gebleven (6,3 % in
2000), terwijl het percentage in de twee andere gewesten
is gestegen, in het bijzonder in Vlaanderen (bron: RIZIVgegevens 2000-2007).

Figuur 2-10

De meest getroffen leeftijdsgroep is die van 50-59-jarigen
(40 % van het totale aantal invaliden).
Globaal is het invaliditeitspercentage sinds de jaren 2000
lichtjes gedaald bij mannen, terwijl het bij vrouwen is
gestegen. Sinds 2002 ligt het invaliditeitspercentage
bij vrouwen hoger dan bij mannen. Een gedeeltelijke
verklaring voor deze evolutie ligt in het toegenomen
percentage vrouwen op de arbeidsmarkt, de stijging van
de pensioenleeftijd en het soort aandoening dat voor de
invaliditeit verantwoordelijk is (zie verder voor de oorzaken)
(5).
Zowel bij mannen als bij vrouwen worden arbeiders harder
getroffen dan bedienden (9,3 % versus 3,7 %) (figuur 2-10).

Evolutie van het invaliditeitspercentage van Brusselaars naar geslacht en beroepsstatuut, 2000-2007
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7

De ongeschiktheid moet minstens 66 % bedragen ten opzichte van het gewone
beroep of de beroepsgroep waarin deze activiteit kan worden ondergebracht.

8

De gegevens met betrekking tot invaliditeit in dit verslag betreffen mensen die op
30 juni van het jaar in kwestie hebben genoten van een invaliditeitsuitkering. Ze
houden enkel rekening met de uitkeringen aan loontrekkenden of werklozen die
genieten van de ziekte-en invaliditeitsverzekering (algemeen regime) Ze hebben
dus geen betrekking op de beperkingen als gevolg van een beroepsaandoening
of een arbeidsongeval (zie Hoofdstuk “Volwassenen” in Deel IV “Levensloop”). De
noemer bestaat uit de loontrekkenden of werklozen die aanspraak kunnen maken
op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het algemeen regime.
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Meer dan twee derde van de invaliditeit wordt veroorzaakt
door drie aandoeningen: mentale problemen (veruit
de belangrijkste oorzaak van invaliditeit), spier- en
gewrichtsproblemen en ziekten van het hart- en vaatstelsel.
Tabel 2-02

Verdeling van de invaliditeitsoorzaken, naar geslacht, 2007
MANNEN
Aantal
4 161
2 017
1 163
621
402
347
346
309
717
819
10 902

Mentale stoornissen
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel
Ziekten aan de bloedsomloop
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Nieuwvormingen
Ziekten van spijsverteringsorganen
Ziekten van ademhalingsorganen
Endocriene, voedings-en stofwisselingsziekten
Andere aandoeningen
Traumatische letsels en vergiftigingen
Totaal

VROUWEN
%
38,2 %
18,5 %
10,7 %
5,7 %
3,7 %
3,2 %
3,2 %
2,8 %
6,6 %
7,5 %
100,0 %

Aantal
5 096
2 268
665
705
708
303
280
254
468
481
11 502

%
44,3 %
19,7 %
5,8 %
6,1 %
6,2 %
2,6 %
2,4 %
2,2 %
4,1 %
4,2 %
100 %
Bron: RIZIV

Tussen 2000 en 2007 stijgt het aandeel invaliden als
gevolg van mentale problemen, aandoeningen van het
bewegingsstelsel en tumoren.
Figuur 2-11

Evolutie van het invaliditeitspercentage volgens het type oorspronkelijke aandoening, Brussel, 2000 en2007
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Sinds 2002 ligt het invaliditeitspercentage bij vrouwen hoger dan bij mannen.
De drie belangrijkste oorzaken van invaliditeit zijn mentale problemen, spieren gewrichtsproblemen en ziekten van het hart- en vaatstelsel.
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3.2

Cardiovasculaire aandoeningen

Epidemiologen hebben van oudsher veel aandacht voor
hart- en vaatziekten, omdat ze sinds lang een belangrijk
probleem voor de volksgezondheid vormen. Ziekten
– aan het hart, de hersenen, de aorta of de perifere
aders – als gevolg van atherosclerose zijn in tal van
studies onderzocht. Dit heeft geleid tot inzicht in de
belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren: voeding,
hypercholesterolemie, roken, obesitas, hoge bloeddruk,
diabetes en een sedentaire levensstijl. De omzetting van

deze kennis in beslissingen op het vlak van volksgezondheid
blijft evenwel een complexe kwestie: welke strategie
hanteren voor welk doelpubliek? De antwoorden op de
vragen die in het kader hieronder worden opgeworpen,
worden hier niet verder besproken maar het is in elk geval
nuttig om het belang van de socio-economische omgeving
in de totstandkoming van deze risicofactoren goed in te
schatten.

Strategieën voor de aanpak van cardio-vasculaire aandoeningen
Neemt men als doelstelling best het terugdringen van cholesterolemie bij mensen met de hoogste waarden
of eerder het terugdringen van het globale gemiddelde van de totale bevolking? Moet men trachten de
jeugd vele gezonde levensjaren te bezorgen of eerder het aantal cardiovasculaire accidenten bij ouderen
op korte termijn terugdringen? Kiest men best een strategie van “toevoeging” (het gebruik van bepaalde
geneesmiddelen uitbreiden, bepaalde voedingsstoffen aan de voeding van de bevolking toevoegen,…) met als
risico de sociale ongelijkheid ten aanzien van de vasculaire gezondheid te verergeren; of een eerder strategie
van “vermindering” (blootstelling aan bepaalde risicofactoren verminderen)? Wie moet de beslissingen
nemen omtrent maatregelen betreffende de voeding van de bevolking (de voedingsindustrie, de overheid, de
gezondheidsprofessionals?). Is het fair om de verantwoordelijkheid bij het individu te leggen, terwijl bekend is
dat de sociaaleconomische omgeving een belangrijke rol speelt in het ontstaan van deze risicofactoren? (6).

3.2.1 Mortaliteit
De daling van de cardiovasculaire mortaliteit, die het laatste
kwart van de 20ste eeuw in veel geïndustrialiseerde landen
op gang is gekomen, is grotendeels, maar niet alleen, te
danken aan een wijziging van de leefgewoonten (zie kader).
In 2007 werden in het Brussels Gewest 2 874 sterfgevallen
toegeschreven aan cardiovasculaire aandoeningen,
tegenover 3 620 in 1998. In 2007 waren cardiovasculaire
aandoeningen verantwoordelijk voor 30,7 % van alle
sterfgevallen bij mannen (32,5 % in 1998) en 33,5 % van alle
sterfgevallen bij vrouwen (38,2 % in 1998).
Met gestandaardiseerde sterftecijfers* van 242,0/100 000
voor mannen en 153,6 voor vrouwen [9] (periode 2003-2007)
behoort het Brussels Gewest tot de regio’s met de laagste
sterftecijfers als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen
in Europa (7).
Ondanks de vergrijzing van de bevolking is het
brutosterftecijfer als gevolg van cardiovasculaire
aandoeningen de laatste 10 jaar aanzienlijk gedaald, zowel

9
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voor mannen als voor vrouwen. Deze daling heeft ook
betrekking op het sterftecijfer van alle leeftijden en het
vroegtijdig sterftecijfer (vóór 65 jaar) of tussen 65 en 75
jaar. De daling van het totale cardiovasculair sterftecijfer
waargenomen tussen 1998 en 2007 bedraagt 24 % bij
mannen en 29 % bij vrouwen.
Tot de belangrijkste cardiovasculaire doodsoorzaken
behoren ischemische hartziekten en cerebrovasculaire
aandoeningen. De daling van het totale cardiovasculair
sterftecijfer gaat gepaard met een daling van het sterftecijfer
voor deze twee soorten aandoeningen.
De daling van het cardiovasculair sterftecijfer is groter voor
de ischemische hartziekten (35 % bij mannen en 39 % bij
vrouwen) dan voor de cerebrovasculaire aandoeningen. Bij
deze laatste is de daling veel groter bij vrouwen (39 %) dan
bij mannen (22 %).

Het betreft een standaardisatie naar de Europese Standaardpopulatie.
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Hoe moet de daling van het cardiovasculair sterftecijfer worden verklaard?
In de meeste industrielanden wordt een daling van het aantal sterfgevallen door ischemische hartziekten
en cerebrovasculaire aandoeningen waargenomen. Dat valt te verklaren door de wijzigingen van klassieke
risicofactoren, zoals een betere controle van hoge bloeddruk en diabetes, betere voedingsgewoonten en een
daling van het aantal rokers (8-10). We stellen ook een daling van de letaliteit [10] vast ten gevolge van een
hartinfarct, dankzij de betere verzorging van acute gevallen en de betere secundaire preventie (11-13).
Gezien de lange latentietijd tussen het voorkomen van de risicofactoren en het overlijden geeft de daling
van de cardiovasculaire mortaliteit, waargenomen sinds de jaren 70, deels de wijzigingen van de “klassieke”
risicofactoren tijdens de vorige decennia weer. De huidige toename van obesitas, sedentaire levensstijl en
andere psychosociale risicofactoren zou deze tendens op termijn terug kunnen wijzigen.
10

De letaliteit is de proportie van personen met een bepaalde aandoening die ten gevolge van die aandoening overlijden ten opzichte van het totale aantal personen die aan de
aandoening lijden. Het gaat om een indicator van de ernst van een ziekte of van een gezondheidsprobleem.

Figuur 2-12

Evolutie van bruto algemene sterftecijfers, door cardiovasculaire aandoeningen (totaal), ischemische hartziekten en
cerebrovasculaire aandoeningen, Brussels Gewest, 1998-2007
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Ischemische hartziekten
Hoewel het aandeel van ischemische hartziekten in het
totale sterftecijfer afneemt [11], vormen ze nog steeds de
belangrijkste oorzaak van overlijden door cardiovasculaire
aandoeningen. In de periode 2003-2007 veroorzaken ze
40 % van de cardiovasculaire sterfgevallen bij mannen (43 %
in 1998-2002) en 27 % bij vrouwen (29 % in 1998-2002).
Na standaardisatie voor leeftijd ligt het sterftecijfer van
mannen tweemaal hoger dan bij vrouwen.
Het is tevens een van de belangrijkste oorzaken van
vroegtijdig overlijden. In de periode 2003-2007 is het
Figuur 2-13

de tweede oorzaak van overlijden vóór 65 jaar en de
belangrijkste oorzaak van overlijden tussen 64 en 75 jaar
bij mannen. Bij vrouwen komt het op de vijfde plaats voor
sterfgevallen vóór 65, maar is het tevens de belangrijkste
oorzaak van overlijden tussen 65 en 75 jaar, vóór
borstkanker.
Het risico op overlijden door een ischemische hartziekte
stijgt met de leeftijd.
Onderstaande grafieken tonen de daling van het sterftecijfer
in alle leeftijdsgroepen tussen 1998-2002 en 2003-2007.

Sterftecijfer door ischemische hartziekten naar leeftijd, Brussels Gewest, vergelijking 2003-2007 en 1998-2002
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Ze vertegenwoordigden 13,9 % van het totale sterftecijfer en 12,8 % van de
sterfgevallen vóór 75 jaar bij mannen in 1998-2002 en respectievelijk 12,5 %
en 11,1 % in 2003-2007. Ook voor vrouwen gaat het van 12,1 % van het totale
sterftecijfer en 8,4 % van de sterfgevallen vóór 75 jaar naar respectievelijk 9,6 % en
6,2 %.
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3.2.2 Morbiditeit

Cerebrovasculaire aandoeningen
De cerebrovasculaire aandoeningen zijn de tweede oorzaak
van overlijden door cardiovasculaire aandoeningen. Ze
zijn verantwoordelijk voor 19 % van de cardiovasculaire
sterfgevallen bij mannen en 23 % bij vrouwen. Na
standaardisatie voor leeftijd ligt het sterftecijfer bij mannen
iets hoger dan bij vrouwen.
In 2007 werden in het Brussels Gewest bijna 600
sterfgevallen door cerebrovasculaire aandoeningen
geregistreerd, goed voor 6,6 % van het totale aantal
sterfgevallen.
Voor de periode 2003-2007 behoren de cerebrovasculaire
aandoeningen tot de belangrijkste oorzaken voor
vroegtijdig overlijden (zie figuren 2-04 en 2-07).
Tussen 1998 en 2007 daalde de mortaliteit voor
cerebrovasculaire aandoeningen (-24 % bij mannen en
-29 % bij vrouwen). Deze daling is iets groter voor de
leeftijdsgroep tot 65 jaar (respectievelijk -30 % en -36 %).
Het risico op overlijden door cerebrovasculaire
aandoeningen stijgt sterk met de leeftijd. Net zoals bij
de ischemische hartziekten zien we een daling van de
mortaliteit in alle leeftijdsgroepen tussen 1998-2002 en
2003-2007, maar minder uitgesproken.
Het cardiovasculair sterftecijfer in het Brussels
Gewest behoort tot de laagste van Europa.
Ischemische hartziekten vormen hiervan
de belangrijkste oorzaak, gevolgd door
cerebrovasculaire aandoeningen. Het sterftecijfer
voor deze twee soorten aandoeningen daalt.

Figuur 2-14

Er zijn maar weinig gegevens omtrent cardiovasculaire
morbiditeit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
beschikbaar.
Volgens de Gezondheidsenquête uit 2004 verklaart
2,8 % van de ondervraagde Brusselaars (3,1 % mannen
en 2,6 % vrouwen) de 12 voorgaande maanden ernstige
hartaandoeningen of een infarct te hebben gehad; deze
percentages zijn gelijkaardig aan die van de andere grote
steden in België. Meer dan 90 % van hen wordt gevolgd
door een arts (de meesten door een specialist).
Tussen 1997 en 2004 is er geen grote evolutie waar te nemen
voor vrouwen; bij mannen is de door de respondenten
opgegeven prevalentie wel verminderd.
Cardiovasculaire
aandoeningen
zijn
de
derde
invaliditeitsoorzaak. In 2007 verkeerden 1 828 Brusselaars
(1 163 mannen en 665 vrouwen) meer dan één jaar in
de onmogelijkheid om te werken als gevolg van een
cardiovasculaire aandoening (bron: RIZIV).
Volgens de Minimale Klinische Gegevens (MKG) van de
ziekenhuizen werden in 2006 bij de Brusselaars [12] 1 057
ziekenhuisverblijven voor acute hartinfarcten geregistreerd
(991 in 2000). Deze ziekenhuisgegevens zijn slechts een
benadering van de incidentie van hartinfarcten. Ze houden
geen rekening met de infarcten die geen ziekenhuisopname
met zich meebrachten of die onmiddellijk overlijden [13] tot
gevolg hadden.
De incidentie ligt hoger voor mannen dan voor vrouwen, en
dit voor alle leeftijden.

Incidentie van myocardinfarct (ziekenhuisopname) naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 2006
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Het gaat om het aantal ziekenhuisopnamen tijdens de eerste zorgfase voor een
acuut myocardinfarct (hoofddiagnose).
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Dit verklaart waarschijnlijk deels dat boven de 70 jaar de mortaliteitscijfers door
ischemische hartziekten hoger liggen dan de incidentiecijfers gemeten op basis van
de ziekenhuisopnamen.
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Tussen 2000 en 2006 is het incidentiecijfer van infarcten met
ziekenhuisopname niet gedaald, noch bij mannen noch bij
vrouwen, waarschijnlijk als gevolg van de vergrijzing van
de bevolking (meer ziekten) en als gevolg van een hoger
aantal ziekenhuisopnamen (gezien de beschikbaarheid van
doeltreffende behandelingen).
Figuur 2-15

Evolutie van de incidentie van het myocardinfarct (ziekenhuisopname) bij Brusselaars naar geslacht, 2000-2006
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Uit de in 2004 uitgevoerde Gezondheidsenquête blijkt dat
10,5 % van de Brusselaars (9 % mannen en 12 % vrouwen)
de voorgaande 12 maanden aan een hoge bloeddruk leed;
deze percentages zijn gelijkaardig aan die in de andere
grote steden van België. Van deze mannen en vrouwen
wordt respectievelijk 89 % en 84 % met hoge bloeddruk
opgevolgd door een arts (voornamelijk door de huisarts)
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en meer dan 90 % neemt geneesmiddelen voor hun hoge
bloeddruk. Het percentage mensen dat verklaart aan hoge
bloeddruk te lijden stijgt sterk met de leeftijd: van minder
dan 5 % tussen 25 en 34 jaar tot 10 % tussen 45 en 54 jaar en
meer dan 30 % bij 65-plussers. Er is geen significante stijging
of daling in de prevalentie van hoge bloeddruk tussen 1997
en 2004.
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3.3

Kanker

Meer dan elke andere aandoening blijft kanker een ziekte
die de publieke opinie beroert en ongerust maakt en hoewel
het de eerste oorzaak van vroegtijdig overlijden (tweede
doodsoorzaak alle leeftijden) blijft, valt de laatste jaren een
afwijkende evolutie te noteren: het sterftecijfer daalt, maar
de incidentie stijgt.
De toename en de vergrijzing van de bevolking, de
verandering van risicogedrag (roken en drinken,
overgewicht en obesitas, blootstelling aan de zon),
intensievere opsporingsmethoden voor bepaalde kankers
en, in mindere mate, de therapeutische vooruitgang, zijn
de belangrijkste factoren die een rol spelen in deze evolutie
(14; 15).
De toename van de kans op genezing of remissie heeft
van kanker een chronische aandoening gemaakt.
De behandeling rust dus op de schouders van de
gezondheidsdiensten (verzorging), maar ook op die van de
samenleving (invaliditeit) en van de onmiddellijke omgeving
(levenskwaliteit waarborgen).

Figuur 2-16

3.3.1 Overzicht van alle kankers
Mortaliteit
In 2007 zijn 2 224 Brusselaars overleden aan de gevolgen
van kanker. In de periode 2003-2007 was kanker de tweede
doodsoorzaak voor alle leeftijden, na cardiovasculaire
aandoeningen, zowel bij mannen (27 % van alle
sterfgevallen) als bij vrouwen (22 % van alle sterfgevallen)
en de eerste oorzaak van overlijden vóór 75 jaar.
Met een voor leeftijd gestandaardiseerd sterftecijfer van
224,3/100 000 voor mannen, bevindt het Brussels Gewest
zich onder het Europese gemiddelde en behoort het tot
de Europese regio’s met relatief lage cijfers. Bij vrouwen
daarentegen ligt het gestandaardiseerde cijfer van
140,7/100 000 iets hoger dan het Europese gemiddelde (7).
Het risico op overlijden door kanker is groter bij mannen
dan bij vrouwen vanaf 40 jaar en dit verschil neemt toe met
de leeftijd.

Sterftecijfer door kanker naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2003-2007
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In de periode 1998-2007 is het totale sterftecijfer door
kanker gedaald; de daling is iets groter bij mannen (-24 %
tussen 1998 en 2007) dan bij vrouwen (-17 % tussen 1998 en
2007). Ook de vroegtijdige mortaliteit is gedaald.

Figuur 2-17

Evolutie van bruto sterftecijfers door kanker tussen 1998 en 2007, naar geslacht, Brussel
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235,9
83,9
69,5

2002
268,2
223,4
83,0
61,4

2003
247,9
227,3
85,2
73,1

2004
242,3
224,0
80,4
59,3

2005
246,4
197,7
79,5
58,8

2006
235,8
212,9
74,4
62,7

2007
225,4
203,2
69,3
63,6

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Kanker vertegenwoordigt de tweede doodsoorzaak
in de algemene mortaliteit, maar het sterftecijfer daalt.
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Tabel 2-03 geeft de sterftecijfers per geslacht voor de
belangrijkste types kanker weer voor de periodes 20032007 en 1998-2002. Het sterftecijfer door longkanker en
melanoom bij vrouwen neemt toe.

Tabel 2-03

Sterftecijfer (/100 000) per type kanker, naar geslacht en periode, Brussels Gewest (1998-2002 en 2003-2007)
2003-2007
1998-2002
Mannen
Alle leeftijden
< 65 jaar
65-74 jaar
Alle leeftijden
< 65 jaar
Long
69,4
25,5
325,8
85,2
30,7
Colorectaal
24,2
5,4
89,8
25,1
5,9
Prostaat
23,7
1,6
70,0
31,3
1,9
Leukemies en lymfomen*
18,4
5,6
65,7
20,5
5,9
Pancreas
12,0
3,6
52,6
11,7
3,6
Urineblaas
10,6
1,5
40,9
11,9
1,9
Lever en intrahepatische galwegen
9,9
3,2
48,3
10,1
3,6
Maag
7,9
3,4
24,8
11,1
3,4
Lip, mond en keel
7,6
4,8
32,8
10,1
6,9
Slokdarm
7,2
3,1
32,8
7,8
4,1
Nier
4,7
1,2
19,8
5,5
1,8
Strottenhoofd
3,7
2,5
13,0
4,3
2,3
Melanoom
2,0
1,0
6,2
2,0
1,0
Andere
37,7
15,5
139,4
43,2
14,5
2003-2007
1998-2002
Vrouwen
Alle leeftijden
< 65 jaar
65-74 jaar
Alle leeftijden
< 65 jaar
Borst
40,9
16,5
108,4
46,3
19,6
Long
31,5
13,7
92,6
27,3
10,4
Colorectaal
26,6
4,8
59,0
30,3
4,9
Leukemies en lymfomen*
17,8
3,3
46,5
18,8
3,6
Pancreas
13,3
2,9
41,3
13,3
2,2
Eierstok
9,9
3,0
33,6
12,6
3,5
Baarmoeder (behalve hals)
6,6
1,0
21,6
7,2
1,6
Urineblaas
4,6
0,7
9,6
5,2
0,7
Lever en intrahepatische galwegen
6,4
1,1
17,8
6,7
1,0
Maag
4,4
1,2
12,0
8,4
2,1
Nier
4,0
0,7
12,5
4,0
0,7
Slokdarm
3,9
1,5
11,5
4,3
1,1
Baarmoederhals
3,1
2,1
6,7
3,6
2,2
Lip, mond en keel
3,0
1,2
8,6
2,9
1,4
Melanoom
2,4
1,0
8,2
2,1
1,1
Strottenhoofd
0,8
0,7
1,4
0,7
0,5
Andere
33,5
8,3
72,0
40,7
9,6

65-74 jaar
392,6
91,7
68,6
79,0
53,0
37,5
37,5
40,4
27,7
25,4
21,3
15,0
6,3
159,7
65-74 jaar
112,8
88,4
63,9
48,9
36,9
37,3
16,7
12,4
21,0
15,9
11,6
12,9
8,2
6,4
4,7
2,6
97,8

* de juiste bennaming is: kwaadaardige tumoren van het lymfoïd, hematopoïetisch en verwant weefsel.
Bron: Statistische overlijdensformulieren , Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Onderstaande grafieken tonen de evolutie van het
sterftecijfer als gevolg van de drie belangrijkste types
kanker sinds 1990, na standaardisatie voor leeftijd [14], voor
mannen en vrouwen. Bij mannen wordt een voortdurende
daling van de mortaliteit door longkanker en prostaatkanker
waargenomen. De evolutie van de mortaliteit als gevolg van
colorectale kanker is minder duidelijk: ze is lichtjes gedaald
tot 2003 om zich daarna te stabiliseren.

Bij vrouwen wordt een algemene daling van de
borstkankermortaliteit vastgesteld, maar een stijging van de
sterfte door longkanker. De gestandaardiseerde sterftecijfers
voor deze beide oorzaken liggen momenteel zeer dicht bij
elkaar. De mortaliteit als gevolg van colorectale kanker blijft
relatief stabiel.

Evolutie van de gestandaardiseerde sterftecijfers door longkanker, colorectale kanker en prostaatkanker bij mannen,
Brussels Gewest, 1990-2007

Figuur 2-18
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, WIV, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Evolutie van de gestandaardiseerde sterftecijfers door borstkanker, longkanker en colorectale kanker bij vrouwen,
Brussels Gewest, 1990-2007

Figuur 2-19
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, WIV, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

De mortaliteitscijfers voor long- en prostaatkanker dalen voortdurend bij mannen,
maar ze blijven wel de belangrijkste oorzaken van kankersterfte bij mannen.
Bij vrouwen neemt de mortaliteit als gevolg van borstkanker af en is longkanker
de tweede doodsoorzaak als gevolg van kanker geworden.
14
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De sterfgevallen ten gevolge van de verschillende types
kanker verschillen ook enigszins naargelang de gemiddelde
leeftijd waarop ze voorkomen.
Voor mannen is, met uitzondering van lymfatische
tumoren die voorkomen vanaf de kindertijd maar met
een laag sterftecijfer, longkanker de kanker met het meest
vroegtijdige en hoogste sterftecijfer tot 80 jaar; na die
leeftijd heeft prostaatkanker het hoogste sterftecijfer.
Figuur 2-20

Bij vrouwen is borstkanker (met uitzondering van
lymfatische tumoren) de kanker met het meest vroegtijdige
en hoogste sterftecijfer tot 80 jaar. We merken echter een
snelle stijging van het sterftecijfer als gevolg van longkanker
vanaf 40 jaar. Deze cijfers liggen zelfs hoger dan die van
borstkanker tussen 60 en 64 jaar.

Sterftecijfers naar leeftijd voor de belangrijkste kankers, Brussels Gewest, 2003-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Morbiditeit [15]
Volgens het Kankerregister werden in het Brussels Gewest
in 2005 5 005 gevallen van kanker gediagnosticeerd (4 995
in 2004), dit is 8,8 % van alle kankergevallen die in België
gediagnosticeerd werden [16]. Het absolute aantal kankers
is stabiel, maar het is moeilijk om conclusies te trekken
over het waarom van deze stabiliteit voor deze eerste twee
jaren van analyse [17]. In Vlaanderen, waar men al vele jaren
beschikt over een efficiënt register, is er een bestendige
toename van het aantal gevallen sinds 1999, die echter
minder groot is dan de vergrijzing van de bevolking zou
doen vermoeden (14).

De gestandaardiseerde cijfers hierboven zijn vergelijkbaar
met die voor Frankrijk in 2005 (539,8/100 000 voor mannen
en 343,1/100 000 voor vrouwen) (16) en met die voor
Nederland voor hetzelfde jaar (470/100 000 bij mannen en
380 bij vrouwen) (17).

Na standaardisatie voor leeftijd varieert de incidentie weinig
tussen de verschillende gewesten van het land. De iets
lagere incidentie in Brussel bij mannen is waarschijnlijk toe
te schrijven aan de lagere incidentie van prostaatkanker, en
de hogere incidentie bij vrouwen aan een hogere incidentie
van borstkanker (14). De verschillende screeningsmethodes
van de gewesten voor deze jaren (minder opsporing in
het Brussels Gewest voor prostaatkanker en meer voor
borstkanker) kunnen de incidentie van deze beide kankers
beïnvloeden.

De meest voorkomende kankers zijn echter niet altijd de
meest dodelijke.
Zo was in de periode 2004-2005 prostaatkanker wel
verantwoordelijk voor bijna een kwart van de kankers
bij mannen, maar slechts voor minder dan 10 % van de
kankermortaliteit; longkanker, verantwoordelijk voor bijna
1/3 van de kankermortaliteit, vormt 17 % van de nieuwe
kankergevallen.
Bij vrouwen is borstkanker verantwoordelijk voor meer dan
1/3 van de kankers en voor minder dan 1 op 5 sterfgevallen
door kanker.
Voor beide geslachten is het belang inzake mortaliteit van
lever- en pancreaskanker hoger dan hun belang inzake
gediagnosticeerde kankers.

Tabel 2-04

Incidentie van schadelijke nieuwvormingen naar
geslacht en gewest, België, 2004-2005
Ruwe incidentie Gestandaardiseerde*
/100 000
incidentie /100 000

MANNEN
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België
VROUWEN
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België

520,6
597,1
653,7
622,9

502,1
521,9
521,6
520,6

477,8
495,2
469,4
485,1

396,5
370,9
369,6
372,4

De vier meest voorkomende kankers bij mannen zijn
prostaat-, long-, colorectale kanker en leukemie en
lymfomen; bij vrouwen gaat het om borst-, colorectale
kanker, leukemie en lymfomen en longkanker. Dit zijn voor
beide geslachten tevens de meest dodelijke kankers.

* naar Europese Standaardpopulatie
Bron: Stichting Kankerregister, 2008

15

De Stichting Kankerregister (www.kankerregister.org) heeft eind 2008 de cijfers
voor kankerincidentie in België voor de jaren 2004 en 2005 gepubliceerd; de in deze
paragraaf voorgestelde cijfers en interpretaties zijn afkomstig uit deze publicatie
(14).

16

België is een van de Europese landen met de hoogste kankerincidentie. Deze
incidentie wordt grotendeels verklaard door een hoge incidentie van prostaatkanker
bij mannen en borstkanker en hoofd- en halskanker bij vrouwen.
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De opname van alle voorkomende gevallen* (en niet enkel de nieuwe gevallen*) aan
het begin van de registratie kan de incidentie van kanker kunstmatig doen stijgen.
Aangezien het risico op kanker stijgt met de leeftijd, neemt bovendien het aantal
kankers toe met de vergrijzing van de bevolking.
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Tabel 2-05

Bruto-en gestandaardiseerde incidentiegraad , aandeel (%) van nieuwe gediagnosticeerde kankers en percentage sterfte door
kanker per oorzaak en naar geslacht, Brussels Gewest, 2004-2005
% nieuwe
Ruwe incidentie
Gestandaardiseerde
% overlijdens door
gediagnosticeerde
/100 000
incidentie* /100 000
kanker
kankers

Mannen
Prostaat
Long en strottenhoofd
Colorectaal
Leukemies en lymfomen
Urineblaas
Lip, mond en keel
Maag
Nier
Melanoom
Slokdarm
Pancreas
Lever en intrahepatische galwegen
Vrouwen
Borst
Colorectaal
Leukemies en lymfomen
Long en strottenhoofd
Baarmoeder
Melanoom
Eierstok
Baarmoederhals
Lip, mond en keel
Urineblaas
Maag
Pancreas
Nier
Slokdarm
Lever en intrahepatische galwegen

133,0
95,7
66,3
46,2
29,7
22,7
14,7
12,6
12,4
10,1
8,8
5,1

125,7
96,3
62,9
44,6
26,5
24,5
13,6
12,3
11,7
10,3
8,3
4,9

24,0
17,3
12,0
8,3
5,4
4,1
2,7
2,3
2,2
1,8
1,6
0,9

9,3
31,8
10,1
7,1
4,3
2,9
3,6
2,2
0,8
3,0
4,7
4,1

174,1
65,6
39,2
35,4
20,8
16,4
15,0
12,2
10,2
7,7
7,4
7,3
6,1
4,6
3,4

158,5
42,7
30,7
30,4
15,9
14,5
12,7
11,1
8,9
5,1
5,0
5,5
5,4
3,9
2,5

35,0
13,2
7,9
7,1
4,2
3,3
3,0
2,4
2,0
1,5
1,5
1,5
1,2
0,9
0,7

19,4
12,5
8,3
15,6
3,5
1,1
4,6
1,5
1,8
1,7
2,1
6,0
2,2
1,8
2,5

* naar Europese Standaardpopulatie
Bron: Kankerregister, Statistische overlijdensformulieren

De verdeling van de types kanker verschilt naargelang de
leeftijd en de regio van de woonplaats (voor meer details
verwijzen we naar de publicatie van het Kankerregister van
2008, (14)).
In de Gezondheidsenquête van 2004 verklaart 1,3 % van
de ondervraagde Brusselaars (1,2 % mannen en 1,4 %
vrouwen) de 12 voorgaande maanden kanker te hebben
gehad. Meer dan 90 % van hen wordt gevolgd door een arts,
voornamelijk door een specialist.
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3.3.2 Longkanker
Longkanker blijft de meest frequente doodsoorzaak binnen
de kankersterfte in Europa. Hoewel deze kanker moeilijk te
genezen is, zijn er, dankzij de kennis van het sterke verband
tussen longkanker en roken wel mogelijkheden voor
preventie.

Roken en de samenleving
Roken is in onze maatschappij lang een mannelijk privilege geweest. Bij vrouwen is het rookgedrag parallel
toegenomen met de wijzigingen in hun sociale rol (emancipatie, werk, vrije tijd,…) (7). Waar roken in de
jaren dertig nog voorbehouden was aan de welgestelde, gecultiveerde stadsvrouwen, verspreidt het zich na de
Tweede Wereldoorlog in alle lagen van de bevolking. Momenteel tellen de sociaal achtergestelde klassen het
hoogste aandeel rokers (18; 19).
Deze evolutie is niet eigen aan België, maar wordt ook waargenomen in Groot-Brittannië, Frankrijk en de
Verenigde Staten (20).
De informatiecampagnes hebben wel geleid tot een daling van het aantal rokers bij mannen maar niet bij
vrouwen en de onderliggende factoren zijn hierbij complex (doelgroepen van de campagnes, rol van het
roken, aanvaarding van het rookgedrag binnen het eigen sociale netwerk…).
De geschiedenis van de longkankersterfte weerspiegelt deze evoluties met vertraging.

Mortaliteit
Longkanker is de meest dodelijke kanker bij mannen (305
sterfgevallen in Brussel in 2007); bij vrouwen komt hij op de
tweede plaats (175 sterfgevallen in 2007), na borstkanker.

Figuur 2-21

Per 100 000

Tussen 1998 en 2007 daalt de mortaliteit door longkanker
bij mannen aanzienlijk, terwijl ze bij vrouwen toeneemt.
Deze evoluties hebben zowel betrekking op de algemene
sterfte als op de mortaliteit vóór 65 jaar.

Evolutie van de bruto sterftecijfers door longkanker, alle leeftijden en vóór 65 jaar naar geslacht, Brussel, 1998-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Na standaardisatie voor leeftijd ligt het sterftecijfer van
mannen voor de periode 2003-2007 driemaal hoger dan bij
vrouwen. Het verschil man/vrouw is minder belangrijk bij de
jongsten en neemt af met de tijd (sex-ratio van 4 in 19982002).
Met een gestandaardiseerd sterftecijfer van 71,0 per 100 000
mannen [18], behoort het Brussels Gewest tot het gemiddelde
van de Europese regio’s, en benadert het de sterftecijfers
voor stedelijke regio’s zoals Ile de France, Londen, Berlijn
of Madrid. Met een gestandaardiseerd cijfer van 25,0 per
100 000 vrouwen behoort de sterfte door longkanker bij
vrouwen in het Brussels Gewest echter tot de hoogste van
de Europese Unie, boven de cijfers die werden geregistreerd
in Ile de France en in de rest van Frankrijk of in alle regio’s
van Zuid-Europa. Hoge sterftecijfers worden eveneens
Figuur 2-22

genoteerd in de stedelijke regio’s in het noorden van Europa,
zoals Hamburg of Berlijn, Nederland, Londen of Stockholm
(7).
Het risico om te overlijden aan longkanker stijgt met de
leeftijd, maar vergeleken met andere sterfgevallen als
gevolg van kanker treft longkanker ook jongere mensen.
In de periode 2003-2007 betrof ongeveer een derde van
deze sterfgevallen mensen jonger dan 65 jaar (32,3 % voor
mannen, 35,6 % voor vrouwen).
De vergelijking van de evolutie van de sterftecijfers per
leeftijd tussen de periode 1998-2002 en de periode 20032007 wijst duidelijk op een daling van de mortaliteit in
alle leeftijdsgroepen boven 55 jaar bij mannen en op een
stijging van de mortaliteit bij vrouwen vanaf 45 jaar.

Evolutie van de sterftecijfers door longkanker naar leeftijd en geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

18

Voor Europese vergelijkingen gebruikt men de
Europese classificatie die long- en luchtpijp- en
strottenhoofdkanker (C32 tot C34) verenigt. De
andere cijfers in dit deel hebben enkel betrekking op
long- en luchtpijpkanker (C33-C34).
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De mortaliteit door longkanker in het Brussels Gewest daalt bij
mannen en stijgt bij vrouwen. Bij vrouwen behoort ze tot de hoogste
van de landen van de Europese Unie. Deze evoluties hangen samen
met veranderingen in het rookgedrag.
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Morbiditeit
In 2005 werden 560 nieuwe gevallen van longkanker
gediagnosticeerd bij Brusselaars (598 in 2004), waarvan 396
bij mannen. Het is de op een na vaakst voorkomende kanker
bij mannen en de op twee na vaakst voorkomende kanker
bij vrouwen.

Figuur 2-23

De incidentie voor de periode 2004-2005 bedraagt
83,8/100 000 bij mannen en 33,4/100 000 bij vrouwen.
De incidentie stijgt met de leeftijd. Er zijn geen gevallen
geregistreerd vóór de leeftijd van 30 jaar, en tot de leeftijd
van 40 jaar is het risico op longkanker bij mannen en
vrouwen vergelijkbaar.

Incidentie van longkanker naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 2005
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Bron: Stichting Kankerregister, 2008

Gegevens over de evolutie van de incidentie in de tijd in het
Brussels Gewest zijn niet beschikbaar, maar gezien het lage
percentage overlevenden van longkanker, is de evolutie van
de mortaliteit een goede weergave van de evolutie van de
incidentie, namelijk een daling van de incidentie bij mannen
en een stijging bij vrouwen.
Net zoals de mortaliteit, ligt ook de incidentie van longkanker
bij Brusselse vrouwen heel hoog. Na standaardisering voor
leeftijd ligt de incidentie hoger dan in de rest van het land
(zie tabel 2-06) en in Frankrijk (17,5/100 000 in 2005, (16))
maar lager dan in andere Europese regio’s uit het noorden,
zoals Nederland (33,0/100 000 in 2006, (17)).

Tabel 2-06

MANNEN
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België
VROUWEN
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België

Incidentie van longkanker naar geslacht en gewest,
België, 2004-2005
Gestandaardiseerde
Ruwe incidentie
incidentie*
83,8
108,1
106,1
105,1

83,6
84,6
92,0
86,8

33,4
27,6
29,9
28,9

28,6
20,8
24,7
22,7

* naar Europese Standaardpopulatie
Bron: Stichting Kankerregister, 2008
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3.3.3 Borstkanker bij vrouwen

Mortaliteit

Borstkanker wordt veroorzaakt door verschillende
milieugebonden en erfelijke factoren. Hoewel bepaalde
risicofactoren nog worden onderzocht, zoals voeding,
obesitas of alcoholgebruik, houden de belangrijkste
risicofactoren verband met een inwendige blootstelling
aan oestrogenen. Men is van mening dat meer dan de
helft van de borstkankers in Europa toe te schrijven zijn
aan factoren zoals: weinig of geen kinderen hebben, een
eerste zwangerschap op latere leeftijd, geen borstvoeding,
vroegtijdige menarche en/of laattijdige menopauze. De
hormonale substitutietherapie tegen de menopauze heeft
ook het risico op borstkanker doen toenemen (21).
De ontwikkeling van opsporingsprogramma’s kan eveneens
het aantal gediagnosticeerde kankers en hun evolutie
beïnvloeden; hun impact op de daling van de mortaliteit
door borstkanker moet nog worden bestudeerd (22).
De therapeutische vooruitgang beïnvloedt natuurlijk de
mortaliteit.
Figuur 2-24

Borstkanker is de meest dodelijke kanker bij vrouwen (209
Brusselse sterfgevallen in 2007, 19 % van de sterfgevallen als
gevolg van kanker): het is de eerste oorzaak van overlijden
door kanker, de eerste oorzaak van vroegtijdig overlijden bij
vrouwen en de tweede oorzaak van overlijden tussen 65 en
74 jaar na ischemische hartziekten.
Tussen 1998 en 2007 zijn 2 244 Brusselse vrouwen overleden
aan borstkanker, dit is een gemiddelde van 224 vrouwen per
jaar.
De afgelopen tien jaar wordt een daling van het
brutosterftecijfer door borstkanker geregistreerd, wat kan
worden verklaard door de verjonging van de Brusselse
bevolking.

Evolutie van bruto sterftecijfers, alle leeftijden en vóór 65 jaar door borstkanker, Brussels Gewest, 1998-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Het risico van overlijden door borstkanker neemt toe met
de leeftijd, waarbij de mortaliteit na 70 jaar 15 tot 20 maal
groter is dan de mortaliteit tussen 20 en 49 jaar.
De vergelijking van de sterftecijfers per leeftijd tussen de
periode 1998-2002 en de periode 2003-2007 toont vooral
tussen 40 en 70 jaar een daling van de mortaliteit.
Om de evolutie te volgen van de mortaliteit in verband
met het opsporingsprogramma (dat zich richt tot vrouwen
van 50 tot 69 jaar), is het belangrijk drie leeftijdsgroepen te
Figuur 2-25

onderscheiden: sterfgevallen vóór 50 jaar, die niet kunnen
worden beïnvloed door het opsporingsprogramma (10 %
van de sterfgevallen door borstkanker in 2003-2007);
sterfgevallen tussen 50 en 74 jaar, die de leeftijdsgroep
vormen waarop het programma invloed zou kunnen
hebben op de mortaliteit (44 % van de stergevallen); en
sterfgevallen na 75 jaar, die in principe veel minder zijn
beïnvloed door de opsporing (46 % van de sterfgevallen).
Net als in andere landen zien we dat de mortaliteit voor
de 50- tot 74-jarigen daalt sinds 2003, dus voordat het
opsporingsprogramma een impact kan hebben (23-25).

Evolutie van het sterftecijfer door borstkanker naar leeftijd, vergelijking 2003-2007 en 1998-2002, Brussels Gewest
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Figuur 2-26

Evolutie van het sterftecijfer door borstkanker naar leeftijd, Brussels Gewest, 1998-2007
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Met een gestandaardiseerd sterftecijfer van 29,7 per 100 000
behoort het Brussels Gewest tot de Europese regio’s met
het hoogste cijfer (7), net zoals Vlaanderen, Nederland,
Denemarken, het stedelijk gebied Londen of het noorden
van Frankrijk.
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Morbiditeit
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen,
verantwoordelijk voor 35 % van de kankers bij vrouwen in
Brussel voor de periode 2004-2005.
In totaal werden in 2004 929 en in 2005 886 invasieve
borsttumoren gediagnosticeerd bij vrouwen in het Brussels
Gewest.
Figuur 2-27

De figuur illustreert de verdeling van nieuwe gevallen per
leeftijd. Er werden geen gevallen vóór 25 jaar geregistreerd.
Bijna een op de vier gevallen van borstkanker doet zich voor
vóór de leeftijd van 50 jaar, iets minder dan de helft tussen
50 en 69 jaar en 1/3 bij vrouwen van 70 jaar en ouder.

Incidentie van borstkanker bij vrouwen, naar leeftijd, Brussel, 2004-2005
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Bron: Stichting Kankerregister, 2008

De bruto-incidentiegraad van borstkanker bij vrouwen in
het Brussels Gewest bedraagt 178,8/100 000 in 2004 en
169,4 in 2005.
Na standaardisatie voor leeftijd heeft het Brussels Gewest
een hogere incidentie dan de andere gewesten van het land
voor de jaren 2004 en 2005 (zie tabel 2-07). De incidentie
ligt ook hoger dan in andere Europese landen als Frankrijk
(136,9 in 2005) (16) of Nederland (143/100 000) (17).
Tabel 2-07

België
Brussel
Wallonië
Vlaanderen

Aantal en voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie van borstkanker bij vrouwen in België en in de drie gewesten, 2004-2005
Gestandaardiseerde
Gestandaardiseerde
Gestandaardiseerde
Aantal
Aantal 2004
Aantal 2005
incidentie * 2004incidentie* 2004
incidentie * 2005
2004-2005
2005
9 369
147,7
9 405
145,2
18 774
146,4
929
164,6
886
152,5
1 815
158,5
3 095
151,3
2 995
142,9
6 090
147,1
5 345
143,4
5 524
145,5
10 869
144,4
*referentiebevolking= Europese Standaardpopulatie
Bron: Stichting Kankerregister, 2008
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De incidentie per leeftijd volgt hetzelfde profiel in de
drie gewesten voor de jaren 2004-2005. We zien dat de
incidentie, vooral voor de leeftijdscategorie 65-79, hoger
is in het Brussels Gewest. Een van de hypothesen zou het
bijzondere sociologisch profiel van deze leeftijdsgroep
in het Brussels Gewest kunnen zijn: vrouwen met een
gemiddeld hoger opleidingsniveau dan in de rest van het

Figuur 2-28

land die in een stedelijk milieu leven, beter ingeschakeld
op de arbeidsmarkt, een groter deel van hen zou kunnen
zijn blootgesteld aan risicofactoren in verband met de
voortplanting (minder kinderen, kinderen op latere
leeftijd, minder borstvoeding, vaker gebruik maken van
substitutietherapie).

Incidentie van borstkanker bij vrouwen, naar leeftijd en gewest, 2004-2005
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Bron: Stichting Kankerregister, 2008

Aangaande de evolutie van deze incidentie in het Brussels
Gewest voor de laatste jaren zijn enkel de gegevens van
2004 en 2005 beschikbaar. De incidentie in Vlaanderen is
tussen 1999 en 2003 gestegen en lijkt sindsdien te dalen.
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Borstkanker is de meest voorkomende
kanker en veroorzaakt het meeste
sterfgevallen van alle kankers bij vrouwen;
het Brussels Gewest behoort tot de Europese
regio’s met de hoogste sterftecijfers.
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3.3.4 Colorectale kanker

Mortaliteit

Colorectale kanker is de tweede oorzaak van overlijden door
kanker in Europa. Naast genetische factoren heeft men ook
gewezen op de invloed van roken en voeding rijk aan rood
vlees en arm aan groenten en fruit. Ook wie regelmatig
aan lichaamsbeweging doet, vermindert de risico’s (7). Het
is een van de kankers waarvoor screening doeltreffend is,
aangezien letsels die de voorbode kunnen zijn van deze
vorm van kanker (poliepen) kunnen worden gedetecteerd
maar over de te volgen screeningsstrategie en het type test
dat best wordt gebruikt bestaat nog geen eensgezindheid.

Figuur 2-29

Bij de sterfgevallen als gevolg van kanker komt colorectale
kanker op de tweede plaats voor mannen en op de derde
plaats voor vrouwen. In 2007 zijn 247 Brusselaars overleden
aan de gevolgen van colorectale kanker.
De afgelopen 10 jaar is de algemene sterfte door colorectale
kanker eerder gedaald voor vrouwen, terwijl ze voor
mannen stabiel is gebleven. Het vroegtijdig overlijden blijft
relatief stabiel, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Evolutie van het sterftecijfer door colorectale kanker naar leeftijd en geslacht, vergelijking 2003-2007 en 1998-2002,
Brussels Gewest
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Na standaardisatie voor leeftijd is de mortaliteit door
colorectale kanker lager bij vrouwen dan bij mannen (sexratio M/V = 1,4) voor de periode 1998-2007.

in de buurt van het Europese gemiddelde, net zoals de regio
Antwerpen, Madrid of Stuttgart, maar is hoger dan dat van
Ile de France of Londen (7).

Met een gestandaardiseerd sterftecijfer voor mannen van
21,7 per 100 000 behoort het Brussels Gewest tot de regio’s
met de laagste mortaliteit, zoals Ile de France, Londen of
Stockholm, met cijfers die veel lager liggen dan diegene
die werden geregistreerd in Vlaanderen, voor de provincies
Antwerpen, Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen, of in
Nederland. Het gestandaardiseerde cijfer voor vrouwen ligt

Het risico op sterven aan colorectale kanker neemt toe met
de leeftijd en meer dan 90 % van de sterfgevallen betreffen
mensen boven 55 jaar.
Er is weinig verschil tussen de sterftecijfers per leeftijd
tussen 1998-2002 en 2003-2007.

De algemene mortaliteit door colorectale kanker lijkt te dalen bij vrouwen en blijft stabiel
bij mannen. Ze ligt in de buurt van het Europese gemiddelde bij vrouwen, terwijl ze bij
mannen overeenstemt met de Europese regio’s met de laagste sterftecijfers.
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Morbiditeit
In 2005 werden 677 nieuwe gevallen van colorectale kanker
gediagnosticeerd bij Brusselaars (645 in 2004), waarvan 332
bij mannen en 345 bij vrouwen. Het is de op twee na vaakst
voorkomende kanker bij mannen en de op een na vaakst
voorkomende kanker bij vrouwen.

Figuur 2-30

De incidentie voor de periode 2004-2005 bedraagt
65,0/100 000 bij mannen en 63,0 bij vrouwen. De incidentie
stijgt sterk met de leeftijd. Na 50 jaar is het risico op
colorectale kanker hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Incidentie van colorectale kanker naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004-2005
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Bron: Stchting Kankerregister, 2008

Na controle voor de leeftijd is de incidentie van colorectale
kanker lager in het Brussels Gewest dan in Vlaanderen, en
ligt ze in de buurt van de cijfers voor Wallonië.

Tabel 2-08

Mannen
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België
VROUWEN
Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België

De gestandaardiseerde incidentie van colorectale kanker
bedroeg in 2005 in Frankrijk 56,6/100 000 voor mannen en
36,5 voor vrouwen (16). Volgens de ramingen voor 2006
door het Europees Observatorium voor Kanker bevindt
België zich in het midden van de Europese landen [19].

Incidentie van colorectale kanker naar geslacht en
gewest, België, 2004-2005
Gestandaardiseerde
Ruwe incidentie
incidentie*
65,0
88,4
70,4
80,4

61,8
68,9
59,6
65,4

63,0
66,5
62,4
64,8

40,7
41,8
40,5
41,3
* naar Europese Standaardpopulatie
Bron: Stichting Kankerregister, 2008
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Bronnen: (Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of
the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18:581-92),
(http://eu-cancer.iarc.fr/cancer-6-colon-and-rectum.html,en#block-9-40 ).
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3.3.5 Prostaatkanker

Mortaliteit

Prostaatkanker is verantwoordelijk voor 10 % van de kankers
bij mannen in Europa. Deze kanker manifesteert zich vooral
vanaf 50 jaar en de frequentie stijgt met de leeftijd. De
vergrijzing van de bevolking en de daling van de mortaliteit
door alle oorzaken verklaren de toename van dit type
kanker in Europa (7).
Het is een kanker die lang asymptomatisch blijft, traag
groeit en hierdoor niet vaak de oorzaak van overlijden van
de getroffen persoon is. Publicaties bevatten tegenstrijdige
evaluaties van de voordelen van de georganiseerde
opsporing voor wat de daling van de mortaliteit betreft.
Deskundigen op het vlak van volksgezondheid raden
momenteel af dergelijke programma’s te organiseren, met
name omwille van het belang van de overdiagnose en de
complicaties die het opsporen en het behandelen met
zich meebrengen (onder andere infecties, incontinentie,
erectiestoornissen) (26).
Figuur 2-31

Prostaatkanker is de derde oorzaak van overlijden door
kanker bij mannen. In 2007 zijn 100 Brusselaars overleden
aan de gevolgen van prostaatkanker.
Er werd geen enkel overlijden vóór 40 jaar geregistreerd en
75 % van de sterfgevallen betreft mannen ouder dan 75 jaar.
Het risico op overlijden door prostaatkanker is de afgelopen
10 jaar gedaald. De vergelijking tussen 1998-2002 en 20032007 toont aan dat deze daling voornamelijk mannen ouder
dan 75 jaar betreft.

Evolutie van het sterftecijfer door prostaatkanker naar leeftijd, vergelijking 2003-2007 en 1998-2002, Brussels Gewest
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Morbiditeit
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij
mannen, niet alleen in het Brussels Gewest, maar ook
in de andere gewesten van het land. De gangbare
screeningstechniek (via bloeddosering van PSA), waardoor
vele asymptomatische kankers vroegtijdig kunnen worden
opgespoord, speelt zeker een rol in de omvang van deze
incidentie.
In 2005 werden bij de Brusselaars 669 nieuwe gevallen van
prostaatkanker gediagnosticeerd (613 in 2004).

Figuur 2-32

De incidentie voor de periode 2004-2005 bedraagt
133,0/100 000. Prostaatkanker komt zelden voor vóór 50
jaar, maar de incidentie stijgt nadien sterk met de leeftijd.

Incidentie van prostaatkanker naar leeftijd, mannen, Brussel, 2004-2005
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Bron: Stichting Kankerregister, 2008

De incidentie van prostaatkanker ligt in Brussel lager dan
in de twee andere gewesten (zie tabel 2-09). De incidentie
in België is lager dan die in andere Europese landen, zoals
Frankrijk, Finland of Zweden, maar hoger dan in Duitsland,
Nederland of het Verenigd Koninkrijk. De verschillende
opsporingsmethoden voor deze kanker verklaren
ongetwijfeld in grote mate de waargenomen verschillen in
incidentie.

Tabel 2-09

Brussels Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
België

Incidentie van prostaatkanker naar gewest,
mannen, België, 2004-2005
Gestandaardiseerde
Ruwe incidentie
incidentie*
133,0
125,7
202,6
159,0
176,4
152,4
187,6
154,3

Prostaatkanker is de vaakst voorkomende
kanker bij de mannen. De verschillen in de
incidentie van prostaatkanker tussen de
verschillende Europese landen en tussen
Brussel en de andere gewesten kunnen
waarschijnlijk grotendeels worden verklaard
door de verschillende opsporingmethoden.

* naar Europese Standaardpopulatie
Bron: Stichting Kankerregister, 2008
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3.3.6 Andere kankers bij vrouwen
Eierstokkanker
Eierstokkanker is de meest dodelijke gynaecologische
kanker na borstkanker. In 2007 zijn 51 Brusselse vrouwen
aan deze kanker overleden. Eierstokkanker treft eerder
oudere vrouwen (64 % van de sterfgevallen treedt op na 70
jaar), maar er worden ook sterfgevallen bij jonge vrouwen
geregistreerd (zie figuur 2-33). Het sterftecijfer neemt af in
de loop van de laatste jaren en is tussen 1998-2002 en 20032007 gedaald van 12,6 naar 9,9 per 100 000.
In 2005 werden 85 nieuwe gevallen van eierstokkanker
gediagnosticeerd (71 in 2004).
Baarmoederhalskanker
De opsporing van baarmoederhalskanker met een uitstrijkje
is zeer doeltreffend in termen van het terugdringen
van de incidentie en de mortaliteit van invasieve
baarmoederhalskanker. Er vertonen zich echter sterke
sociale ongelijkheden wat deze opsporing betreft, door de
afwezigheid van een georganiseerd opsporingsprogramma
(zie Deel III “Determinanten van gezondheid”). Het is vandaag
bekend dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt
door een infectie door het humaan Pappilomavirus (HPV),
een seksueel overdraagbare infectie die de cellen van
de baarmoederhals verandert [20]. In België betaalt de
ziekteverzekering de vaccinatie tegen HPV (werkzaam tegen
70 % van de precancereuze stammen) terug sinds 2009 voor
alle jonge meisjes tussen 12 en 18 jaar.
Figuur 2-33

De mortaliteit door baarmoederhalskanker is relatief laag
en evolueert weinig in de loop der jaren (18 sterfgevallen in
2007, 21 in 1998). Deze kanker treft jongere vrouwen: 55 %
van de sterfgevallen komen voor vóór de leeftijd van 65 jaar
(zie figuur 2-33).
In 2005 werden 62 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker gediagnosticeerd (65 in 2004). In de loop van de
jaren 2004-2005 betrof 16 % van de nieuwe invasieve
gevallen vrouwen jonger dan 40. De evolutie van de
incidentie voor het Brussels Gewest is niet bekend; voor
Vlaanderen is ze redelijk stabiel (14).
Baarmoederlichaamkanker
De mortaliteit door baarmoederlichaamkanker (waaronder
ook baarmoederkankers van niet-bepaalde oorsprong) is
iets hoger dan die door baarmoederhalskanker. In 2007
werden 30 sterfgevallen geregistreerd. Deze kanker treft
vaker oudere vrouwen en 79 % van de sterfgevallen komen
voor na 70 jaar (zie figuur 2-33).
Tussen 1998-2002 en 2003-2007 is het algemeen sterftecijfer
lichtjes gedaald, maar de mortaliteit voor vrouwen van 65
tot 79 jaar stijgt.
In 2005 werden 107 gevallen van baarmoederlichaamkanker
gediagnosticeerd (104 in 2004).

Sterftecijfers van gynaecologische kankers, naar leeftijd, Brussel, 2003-2007
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De mortaliteit en de incidentie van baarmoederlichaamkanker zijn hoger
dan die van baarmoederhalskanker en treffen oudere vrouwen.
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Alle patiënten met baarmoederhalskanker werden besmet door een HPV, maar niet
alle patiënten met een HPV-besmetting ontwikkelen baarmoederhalskanker

II. Gezondheidstoestand

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

63

3.3.7 Kanker van het lymfatisch,
hematopoietisch weefsel en
aanverwanten
Deze groep verzamelt kankers zoals de verschillende types
leukemie, de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfomen,
kwaadaardige immunoproliferatieve aandoeningen of
multipel myeloom.
Mortaliteit
In de periode 2003-2007 werden 918 sterfgevallen
geregistreerd, waarvan 42,2 % toe te schrijven was aan
leukemie, 33,7 % aan non-Hodgkin-lymfomen, 19,7 % aan
multipel myeloom (en plasmocytentumoren) en 3,1 %
aan de ziekte van Hodgkin. De verdeling van het aantal
sterfgevallen voor deze verschillende kankers blijft relatief
stabiel in de loop van de 10 jaren die werden geanalyseerd
en is vrij gelijkaardig voor mannen en vrouwen.
Figuur 2-34

Deze groep van kankers treft alle leeftijdscategorieën met
sterftecijfers die toenemen vanaf 50 jaar. Bij de jongsten ligt
de incidentie ongeveer 10 maal hoger dan de mortaliteit,
terwijl deze twee cijfers van dezelfde grootteorde zijn
bij zeer oude mensen (zie figuren 2-34 en 2-36). De
sterftecijfers variëren ook naargelang het type tumor en de
doeltreffendheid van de behandelingen.
De afgelopen tien jaar zijn de sterftecijfers relatief stabiel
gebleven.

Sterftecijfer door kanker van lymfatische en hematopoïetische weefsels, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2003-2007
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Figuur 2-35

Evolutie van de sterftecijfers door kanker van lymfatische en hematopoïetische weefsels, Brussel, 1998-2007
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Morbiditeit
De incidentie van de verschillende types leukemie en
lymfomen varieert volgens de leeftijd. De incidentie is het
hoogst bij mannen ouder dan 50 jaar.
Figuur 2-36

Incidentie van de kankers van lymfatische en hematopoïetische weefsels naar leeftijd, 2004-2005
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3.4

Chronische ademhalingsziekten

Ziekten die het ademhalingsstelsel chronisch aantasten,
zijn enerzijds astma en anderzijds een groep ziekten die
men “chronisch longlijden” noemt: chronische bronchitis,
longemfyseem, bronchiëctasieën en andere. Het verband
tussen chronisch longlijden en actief roken is welbekend; de
rol van passief roken hoewel duidelijk bestaand, is minder
bekend. Het verband tussen chronische ademhalingsziekten
en vervuiling (buitenhuisvervuiling, stedelijke en industriële
vervuiling, maar ook binnenhuisvervuiling) werd in
verschillende studies aangetoond, maar het grote aantal
betrokken factoren maakt dat de analyse complex is
(27). Bijgevolg cumuleren economisch achtergestelde
personen in de grote steden een heleboel risicofactoren van
chronische ademhalingsziekten (28).

Figuur 2-37

Mortaliteit
In 2007 zijn 450 Brusselaars overleden aan een chronische
ademhalingsziekte.
De periode tussen 1998 en 2007 vertoont een daling van
de sterftecijfers door chronische ademhalingsziekten, in het
bijzonder bij mannen.

Evolutie van het bruto sterftecijfer door chronisch respiratoire aandoening, Brussel, 1998-2007
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De mortaliteit door chronische ademhalingsziekte is
hoger voor mannen dan voor vrouwen. Na standaardisatie
voor leeftijd ligt de vroegtijdige sterfte bij mannen
voor de periode 2003-2007 2,3 maal hoger. Deze
geslachtsverhouding is stabiel in de tijd.
Het risico op overlijden aan een chronische
ademhalingsziekte neemt toe met de leeftijd, zowel voor
mannen als voor vrouwen.

Figuur 2-38

In de periode 2003-2007 werden 125 sterfgevallen door
astma geregistreerd. Het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald
tegenover de periode 1998-2002, zowel voor vroegtijdige
sterfte als voor de algemene sterfte. Onderstaande grafieken
geven deze – vooral bij de 50-plussers – grote daling weer.
Toch vallen er nog altijd overlijdens te betreuren van zeer
jonge mensen (1 overlijden vóór 20, 6 sterfgevallen tussen
20 en 40 jaar).

Sterftecijfer door astma naar leeftijd, vergelijking periode 1998-2002 en 2003-2007, Brussels Gewest
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Morbiditeit
In de Gezondheidsenquête van 2004 verklaart 5,8 % van
de Brusselaars (5,8 % mannen en 5,7 % vrouwen, nietsignificant verschil) de 12 voorgaande maanden een
chronische bronchitis of chronische longproblemen
(astma niet inbegrepen) te hebben gehad (geen verschil
met de enquête van 2001). Het percentage mensen dat
verklaart aan chronische bronchitis te lijden, stijgt sterk
vanaf 45 jaar.
Van de mannen en vrouwen die verklaren aan een
chronische ademhalingsziekte te lijden, wordt respectievelijk
87 % en 78 % gevolgd door een arts, doorgaans een
huisarts; 90 % van deze mensen neemt geneesmiddelen
voor deze aandoening.
Het percentage mannen of vrouwen in Brussel die verklaren
een bronchitis of chronische longproblemen te hebben
verschilt niet van het percentage in de grote Waalse en
Vlaamse steden.
Chronische ademhalingsproblemen komen vaker voor bij
laaggeschoolden.

In diezelfde enquête verklaarde 5,5 % van de Brusselaars
(5,0 % mannen en 5,9 % vrouwen, niet-significant verschil)
de 12 voorgaande maanden astma te hebben gehad.
Dit aandeel is tussen 2001 en 2004 aanzienlijk gedaald voor
mannen.
81 % van de mannen die verklaren aan astma te
lijden worden door een arts gevolgd en 89 % neemt
geneesmiddelen. Deze percentages liggen lager voor
vrouwen, respectievelijk 74 % en 81 %.
De prevalentie van astma varieert niet significant met de
leeftijd.
Het percentage mannen ouder dan 15 dat zegt aan astma
te lijden ligt hoger in de grote steden dan in de andere
gebieden van het land. Er wordt een bijzonder hoog
percentage vastgesteld bij mannen in de grote Waalse
steden.

Meer dan een op de twintig Brusselaars
verklaart chronische bronchitis of
chronische longproblemen te hebben.

Figuur 2-39

Aandeel personen die verklaren aan astma te lijden tijdens het voorbije jaar, 2004
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Meer dan een op de twintig Brusselaars zegt aan astma te lijden; voor volwassen mannen
ligt dit percentage hoger in de grote steden dan in de andere gebieden van het land.
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3.5

Alcoholgerelateerde
aandoeningen

Overmatig alcoholgebruik is een belangrijke risicofactor voor
talrijke chronische aandoeningen, waaronder chronische
leveraandoeningen, geestelijke gezondheidsproblemen,
kanker, neurologische problemen, spijsverterings- of
hartproblemen.
Overmatig alcoholgebruik is ook een grote risicofactor voor
ongevallen, zelfmoord en geweld en heeft vaak desastreuze
gevolgen voor het sociale leven. Deze aspecten zullen hier
echter niet verder worden uitgewerkt.
Mortaliteit
De raming van de mortaliteit door alcoholgerelateerde
aandoeningen is zeer complex. Er zijn enerzijds de
sterfgevallen die zijn te wijten aan een specifieke
alcoholaandoening [21] en anderzijds aandoeningen
waarbij overmatig alcoholgebruik een belpalende maar
geen specifieke rol speelt, zoals kankers van de bovenste
spijsverteringswegen (lippen, mond, keel, slokdarm en
strottenhoofd) waarbij roken ook een belangrijke rol speelt,
en waarbij de combinatie alcohol-roken de risico’s nog doet
toenemen.

Van de sterfgevallen als gevolg van “alcohol strikt”,
aangehaald als initiële oorzaak, is 68,6 % te wijten aan een
alcoholische leverziekte, 24,1 % aan mentale problemen,
2,7 % aan een alcoholische myocardiopathie, 1,6 %
aan alcoholische pancreatitis, 1,5 % aan neurologische
problemen, 1,0 % aan een accidentele intoxicatie en 0,4 %
aan zelfmoord.
De analyses kunnen worden beperkt tot de sterfgevallen
waarvoor deze oorzaken worden vermeld als initiële oorzaak
voor het overlijden: deze keuze werd gemaakt voor de
vergelijking van de oorzaken van vroegtijdig overlijden aan
het begin van Deel II (zie figuren 2-04 en 2-07). Anderzijds
kunnen ook alle sterfgevallen in rekening worden genomen
waarvoor deze oorzaken worden vermeld in de verschillende
doodsoorzaken, hiervoor werd geopteerd in het vervolg van
dit hoofdstuk.
Tabel 2-10 geeft het aantal sterfgevallen weer volgens de
verschillende definities. Alcoholgerelateerde aandoeningen
vertegenwoordigen dus 1,2 tot 4,5 % van alle sterfgevallen
voor de periode 2003-2007.

Om de alcoholgerelateerde mortaliteit te analyseren hebben
we verschillende definities gebruikt: “alcohol strikt” omvat
enkel de sterfgevallen die rechtstreeks en éénduidig aan
alcohol te wijten zijn en “alcohol ruim” omvat daarnaast ook
de kankers van de bovenste lucht- en spijsverteringswegen.
Aantal en percentage overlijdens en sterftecijfer voor alcoholgerelateerde aandoeningen volgens de verschillende definities,
Brussel, 2003-2007
Aantal overlijdens
% van totaal overlijdens
Algemeen sterftecijfer (/100 000)
Mannen
Vrouwen
totaal
Mannen
Vrouwen
Totaal
Mannen
Vrouwen
Totaal
Alcohol initiëel strikt
370
174
544
1,7 %
0,7 %
1,2 %
15,2
6,6
10,7
Alcohol initiëel ruim
825
380
1 205
3,9 %
1,5 %
2,6 %
33,8
14,4
23,7
Alcohol strikt totaal
973
391
1 364
4,6 %
1,5 %
2,9 %
39,8
14,8
26,9
Alcohol ruim totaal
1 484
625
2 109
7,0 %
2,4 %
4,5 %
60,8
23,7
41,5
Tabel 2-10

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

21

Zo zijn er 30 alcoholspecifieke ICD-10-codes met drie cijfers (29). Voor onze analyses
hebben wij de volgende aandoeningen genomen: Alcoholische leverziekte (K70)
en chronische alcoholische pancreatitis (K86.0), alcoholgerelateerde psychische
en mentale stoornissen (F10), alcoholgerelateerde degeneratieve aandoeningen
van het zenuwstelsel (G31.2), alcoholgerelateerde epilepsieaanvallen (G40.5),
alcoholische polyneuritis (G62.1), alcoholische myocarditis (I42.6), alcoholische
gastritis (K29.2) en accidentele (X45) dan wel zichzelf berokkende (X65)
alcoholintoxicatie of alcoholintoxicatie waarvan de intentie niet duidelijk is (Y15).
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Alcohol speelt ook een belangrijk rol in het aantal verloren
potentiële levensjaren. In de ruimste definitie was alcohol
in 2003-2007 verantwoordelijk voor het verlies van 18 278
levensjaren bij mannen, wat 12,6 % van alle verloren
potentiële levensjaren voor 75 jaar is, en 6 094 levensjaren
voor vrouwen (6,9 %).
Tussen 1998-2002 en 2003-2007 daalt de alcoholgerelateerde
mortaliteit vóór 65 jaar zowel voor mannen als voor vrouwen.
De mortaliteit voor mannen van de leeftijdscategorie 65-74
jaar stijgt daarentegen.

Figuur 2-40

In de periode 2003-2007 werden bij mannen 2 sterfgevallen
vóór 25 jaar geregistreerd (tegenover 6 in 1998-2002). De
sterftecijfers stijgen snel met de leeftijd vanaf 35 jaar en
de hoogste cijfers worden gevonden tussen 60 en 69 jaar
indien enkel rekening wordt gehouden met de specifieke
alcoholaandoeningen, en tussen 60 en 79 jaar als we ook
rekening houden met de kankers van de bovenste lucht- en
spijsverteringswegen, die zich later manifesteren.
De sterftecijfers bij vrouwen liggen aanzienlijk lager en er
werden geen overlijdens vóór 25 jaar geregistreerd. De
periode 2003-2007 vertoont een mortaliteitspiek voor de
categorie 60 tot 64 jaar.

Alcoholgerelateerde sterftecijfers, naar leeftijd, Brussels Gewest, 2003-2007
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Het aandeel van alcoholgerelateerde mortaliteit varieert
naargelang de leeftijd.
Tussen de twee bestudeerde periodes is het aandeel
van alcoholgerelateerd overlijden gedaald voor de
leeftijdsgroep jonger dan 55, maar gestegen voor de oudere
leeftijdsgroep.
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Figuur 2-41

Percentage alcoholgerelateerde overlijdens (ruime definitie), vergelijking 1998-2002 en 2003-2007, Brussels Gewest
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Morbiditeit
In het Brussels Gewest zijn er grote verschillen in de
alcoholgerelateerde mortaliteit naargelang de nationaliteit:
de mortaliteit bij Brusselaars van Marokkaanse of Turkse
nationaliteit ligt veel lager dan die bij Belgen (zie Deel III:
“Determinanten van gezondheid”).
Alcohol speelt een belangrijke rol in de
vroegtijdige sterfte: 13 % van de verloren
potentiële levensjaren bij mannen en 7 % bij
vrouwen werden veroorzaakt door alcohol.

Gegevens over de prevalentie van alcoholgerelateerde
aandoeningen in het Brussels Gewest zijn niet beschikbaar.
Het alcoholconsumptieprofiel van de Brusselaars wordt
voorgesteld in het hoofdstuk “Levensstijl” van Deel III.
Dankzij de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) kan
de evolutie worden bestudeerd van het aantal opnamen
in een psychiatrische dienst als gevolg van alcoholisme
en alcoholgerelateerde problemen. Deze cijfers blijven
relatief stabiel in het Brussels Gewest, terwijl ze in de andere
gewesten toenemen.
Deze opnamen betreffen geen ziekenhuisopnamen in
andere diensten waar patiënten worden opgenomen voor
medische problemen als gevolg van hun alcoholgebruik.

Evolutie van het aandeel psychiatrische opnames voor alcoholisme of aan alcohol gerelateerde problemen per 100 000
inwoners, 2000-2006

Figuur 2-42
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3.6

Musculo-skeletale problemen

De beschikbare gegevens maken slechts een onvolledige
benadering van de morbiditeit van musculo-skeletale
problemen mogelijk. De symptomatologie trekt evenwel
de aandacht door de groeiende problematiek van
aandoeningen als lumbalgie die samenhangen met een
sedentaire levenswijze en stress.

Figuur 2-43

In de Gezondheidsenquête van 2004 verklaart 10,4 % van
de Brusselaars de 12 voorgaande maanden een ernstige
rugaandoening te hebben gehad. Dit percentage blijft
stabiel tussen 1997 en 2004.
Een op de tien mensen tussen 25 en 44 jaar verklaart een
ernstige rugaandoening te hebben. Vanaf 55 jaar geldt dit
voor ongeveer een op de vijf.

Prevalentie van ernstige rugaandoeningen naar geslacht en leeftijd, Brussel, 2004
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Er is geen significant verschil tussen het percentage mannen
en vrouwen met rugklachten. Toch worden vrouwen vaker
opgevolgd door een arts (74,5 % versus 59,5 %) en nemen ze
vaker geneesmiddelen dan mannen (67,1 % versus 60,9 %).

bedienden: bij bedienden is 11,4 % van de invaliditeit bij
mannen en 17,1 % bij vrouwen te wijten aan spier- en
gewrichtsproblemen; bij arbeiders is dit respectievelijk
20,6 % en 21,5 % (bron: RIZIV).

Er is geen verschil in het percentage mannen of vrouwen
met een ernstige rugaandoening in Brussel of in de grote
Vlaamse of Waalse steden.

Een op de tien jongvolwassenen zegt aan een
ernstige rugaandoening te lijden. Bij arbeiders
is een vijfde van de gevallen van invaliditeit te
wijten aan een musculo-skeletaal probleem.

Spier- en gewrichtsproblemen zijn verantwoordelijk voor
18,7 % van de invaliditeit in Brussel [22], zowel bij mannen als
bij vrouwen de tweede oorzaak (na mentale problemen en
vóór hart- en vaatziekten). Tussen 2000 en 2007 is het aantal
invaliden als gevolg van spier- en gewrichtsproblemen
gestegen van 3 610 naar 4 285, een stijging met 19 %.
Het aandeel van invaliditeit als gevolg van spier- en
gewrichtsproblemen ligt hoger bij arbeiders dan bij

22
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3.7

Diabetes

Mortaliteit

Diabetes, voornamelijk van type II, is in vele landen een
ernstig probleem voor de volksgezondheid. Regio’s die
de afgelopen 50 jaar een snelle sociaaleconomische
ontwikkeling hebben gekend, die gepaard ging met een
verandering van de levensgewoonten, zien de incidentie van
diabetes en zijn complicaties toenemen. Deze aandoening
neemt “epidemische” proporties aan, meer bepaald bij de
achtergestelde bevolkingsgroepen, en alles wijst erop dat
deze trend zich de komende jaren nog zal verderzetten.
Het is momenteel algemeen aanvaard dat de gevolgen van
diabetes en andere cardiovasculaire risicofactoren (roken,
obesitas, hoge bloeddruk, hyperlipidemie,…) nog zullen
verergeren wanneer ze worden gecombineerd.
Diabetes heeft niet alleen een impact op de mortaliteit,
maar is ook de oorzaak van verschillende handicaps als
gevolg van zijn microvasculaire complicaties in verschillende
organen (retinopathieën, nefropathieën en neuropathieën).
Vele mensen lijden aan diabetes zonder het te weten en de
mortaliteit van de aandoening wordt bijgevolg onderschat.
Figuur 2-44

De onderstaande resultaten omvatten zowel de sterfgevallen
waarbij diabetes als oorspronkelijke doodsoorzaak werd
opgegeven als de sterfgevallen waarbij diabetes voorkomt
als bijkomende of intermediare doodsoorzaak [23].
Het aandeel van diabetes in het totale aantal sterfgevallen
is de afgelopen 10 jaar gestegen. Diabetes veroorzaakte
7,2 % van de sterfgevallen bij mannen in de periode 20032007 tegenover 5,5 % in de periode 1998-2002. Bij vrouwen
is deze stijging minder groot: 6,1 % van de sterfgevallen in
2003-2007 tegenover 5,6 % in 1998-2002.
De diabetesgerelateerde mortaliteit neemt toe met de
leeftijd en is hoger voor mannen dan voor vrouwen (sexratio = 1,8). Er zijn weinig diabetesgerelateerde sterfgevallen
vóór 20 jaar: in de periode 2003-2007 werd slechts één enkel
overlijden in deze leeftijdscategorie geregistreerd (figuur
2-45).

Percentage diabetesgerelateerde overlijdens diabetes, naar geslacht, vergelijking 1998-2002 en 2003-2007, Brussels Gewest
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Door alleen rekening te houden met diabetes als initiële doodsoorzaak, worden met
diabetes geassocieerde sterfgevallen onderschat. In 2007 vermeldden slechts 130 van
de 607 met diabetes (als meervoudige doodsoorzaak) geassocieerde sterfgevallen
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diabetes als initiële oorzaak van het overlijden. Deze onderschatting stijgt sterk met
de leeftijd.
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Figuur 2-45

Sterftecijfer door diabetes naar leeftijd, Brussel, 2003-2007
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Morbiditeit
Tussen de periode 1998-2002 en de periode 20032007 wordt een stijging genoteerd van het aantal
diabetesgerelateerde sterfgevallen voor mannen: de
algemene mortaliteit is gestegen tot 62,5 per 100 000
inwoners in 2003-2007 tegenover 53,9 in 1998-2002. Deze
stijging betreft voornamelijk mannen ouder dan 60. Voor
vrouwen blijft het sterftecijfer stabiel: 59,7 per 100 000 in
2003-2007 tegenover 60,0 in 1998-2002.
Het sterftecijfer is duidelijk hoger voor Marokkaanse en
Turkse vrouwen in vergelijking met Belgische vrouwen of
vrouwen uit een van de 27 EU-lidstaten. Deze verschillen
bestaan ook, zij het minder uitgesproken, voor Marokkaanse
mannen.
In tegenstelling tot bij de Belgische bevolking of de
bevolking uit de EU, is de mortaliteit door diabetes bij de
Marokkaanse bevolking hoger voor vrouwen dan voor
mannen.

In het Belgisch Diabetesregister wordt de epidemiologie
van diabetes vóór 40 jaar opgevolgd. Daarin wordt een
stijging genoteerd van de incidentie van diabetes type 1 bij
jongeren onder de 15, voornamelijk jongens (30).
In de Gezondheidsenquête van 2004 verklaart 3,6 % van de
ondervraagde Brusselaars (4,2 % vrouwen en 3,0 % mannen)
de 12 voorgaande maanden aan diabetes [24] te hebben
geleden. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet
significant na controle voor de leeftijd.
Van de mensen die aan diabetes lijden, wordt 91 % van de
mannen en 87 % van de vrouwen door een arts gevolgd
(35 % van de mannen en 46 % van de vrouwen worden
uitsluitend door hun huisarts gevolgd). De meesten volgen
een behandeling met geneesmiddelen.
Er is geen significante stijging van de prevalentie van
diabetes (gestandaardiseerd voor leeftijd) bij mannen tussen
1997 en 2004. Bij vrouwen daarentegen is de prevalentie
van diabetes gestegen, van 2,9 % in 1997 tot 4,1 % in 2004.
De prevalentie van diabetes neemt toe met de leeftijd en
deze aandoening treft meer dan een op de tien mensen
ouder dan 65.

24
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Door de afwezigheid van symptomen of diagnose bestaat de kans dat sommigen
niet weten dat ze diabetes hebben. De enquêtevraag maakt geen onderscheid
tussen de verschillende types van diabetes.
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Figuur 2-46

Percentage van de ondervraagde personnen dat verklaart aan diabetes te lijden naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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Het percentage mannen of vrouwen in Brussel die verklaren
diabetes te hebben verschilt niet van grote Waalse en
Vlaamse steden.
Er zijn duidelijke sociale ongelijkheden voor diabetes,
in het bijzonder bij vrouwen. Het risico op diabetes
(gestandaardiseerd
voor
leeftijd)
ligt
voor
de
laagstgeschoolden driemaal hoger dan dat voor mensen
met een diploma hoger onderwijs.
Daarnaast, onafhankelijk van het opleidingsniveau, hangt
ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit samen met
een verhoogd risico op diabetes bij vrouwen (zie details in
Deel III “Determinanten van gezondheid”).
Deze ongelijkheden in verband met diabetes kunnen
grotendeels worden verklaard door de ongelijkheid ten
opzichte van obesitas (zie verder).
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Diabetes treft meer dan een op de tien
mensen ouder dan 65 jaar.
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3.8

Obesitas

Obesitas is geen ziekte op zich, maar een risicofactor voor
talrijke aandoeningen (ischemische hartziekten, arteriële
hypertensie, cerebrovasculaire aandoeningen, colonkanker,
baarmoederkanker, borstkanker, diabetes type 2, galstenen).
Daarom vormt de stijgende toename van overgewicht in de
meeste geïndustrialiseerde landen de laatste decennia een
belangrijk probleem voor de volksgezondheid. In landen
met een hoge levensstandaard of waar de gemiddelde
levensstandaard toeneemt, wordt de bevolking overspoeld
met verleidingen die de opname van calorierijke voeding
stimuleren; bovendien neemt de bevolking een steeds meer
sedentaire levensstijl aan. Arme of achtergestelde mensen
zijn uiterst kwetsbaar omdat producten met te veel vetten
en/of suikers goedkoper zijn dan groenten en fruit.
In 2004 verklaarde 39 % van de Brusselaars boven de 18
jaar (44 % mannen en 35 % vrouwen) met overgewicht
te kampen (BMI > 25). Daarvan is ongeveer een kwart
zwaarlijvig: 10,0 % mannen en 12,6 % vrouwen (BMI > 30).
Het percentage Brusselaars met obesitas ligt iets lager
dan het percentage in het hele land. Er is geen significant
verschil tussen Brussel en de grote steden in Vlaanderen en
Wallonië.

In Brussel is het percentage mannen met overgewicht
en obesitas tussen 1997 en 2004 significant gestegen
(respectievelijk van 39 naar 44 % en van 8 naar 10 %; na
standaardisatie voor leeftijd). Bij vrouwen is de stijging niet
significant.
De sociale ongelijkheden op het vlak van obesitas zijn groot,
in het bijzonder voor vrouwen. Vrouwen met maximum
een diploma lager onderwijs lijden viermaal meer aan
obesitas dan vrouwen met een diploma hoger onderwijs.
Turkse en Marokkaanse vrouwen onafhankelijk van het
opleidingsniveau lijden ook vaker aan obesitas dan Belgische
vrouwen (voor meer details, zie Deel III: “Determinanten van
Gezondheid”). Deze ongelijkheden op het vlak van obesitas
verklaren in grote mate de ongelijkheden die werden
waargenomen voor diabetes.

Diabetes en obesitas zijn belangrijke problematieken
voor de volksgezondheid met een duidelijke
sociale gradiënt, vooral bij vrouwen.

Prevalentie van obesitas bij volwassenen naar
woonplaats, 2004

Figuur 2-47
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4.

Infecties
4.1

Infectieziekten, vroeger de eerste oorzaak van overlijden
bij de bevolking, hebben in de geïndustrialiseerde
landen sinds het einde van de 19de eeuw geleidelijk de
fakkel overgedragen aan hart- en vaatziekten, kanker en
diabetes. Toch houdt de volksgezondheid infectieziekten
nog nauwlettend in de gaten. In het laatste kwart van de
vorige eeuw hebben nieuwe infectieziekten, zoals aids, hun
opwachting gemaakt, terwijl oude infectieziekten, zoals
tuberculose, nog steeds voorkomen.

Monitoring en onder controle
houden van infectieziekten

De monitoring van infectieziekten houdt in dat men beschikt
over valide informatie omtrent nieuwe infectiegevallen,
zodat de bevoegde overheid maatregelen kan nemen om
infecties die mogelijke risico’s opleveren voor de bevolking
onder controle te houden. De beschikbare informatie voor
het Brussels Gewest is afkomstig van verschillende bronnen
(zie kader).

Maatregelen voor de monitoring en onder controle houden van infectieziekten
De verplichte aangifte van overdraagbare aandoeningen: In het Brussels Gewest komen een veertigtal
ziekten voor op de lijst van ziekten die verplicht moeten worden aangegeven (nieuw besluit van 23/04/2009,
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2009/06/18/113359.pdf). De artsen-inspecteurs voor Hygiëne
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie [25] ontvangen de aangiften en staan borg voor de
uitvoering van de nodige maatregelen.
Peillabo’s: dit programma stoelt op de vrijwillige en onbezoldigde deelname van 109 microbiologielaboratoria
in het hele land, of 63 % van alle in 2007 voor microbiologie erkende laboratoria van het ziekenhuis- of
privétype, verdeeld over 32 van de 43 arrondissementen van het land. De peillabo’s houden in totaal toezicht
op een vijftigtal ziektekiemen die omwille van het belang voor de volksgezondheid werden geselecteerd.
15 van de 17 erkende microbiologielabo’s in het Brussels Gewest maken deel uit van de peillabo’s.
Referentielaboratoria: een veertigtal laboratoria is gespecialiseerd in onderzoek naar een of meer
ziektekiemen. Deze laboratoria staan in voor de bevestiging van de diagnose van de door de laboratoria voor
microbiologie gestuurde stalen en voor bijkomende onderzoeken, zoals de typering van de bacteriestammen
en/of het onderzoek naar de resistentie tegen antibiotica.
Het klinisch surveillancepeilnetwerk: dit netwerk werd opgericht in 2000 en wordt gecoördineerd door
het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Het steunt op de vrijwillige medewerking van clinici
verspreid over het Belgische grondgebied, zoals gynaecologen, dermatologen, huisartsen, internisten,
urologen, centra voor preventie en gezinsplanning, SOA-klinieken, medische studentencentra. Het netwerk
telde begin 2008 48 vestigingen, waarvan 11 in het Brussels Gewest. Het registreert anoniem een tiental
seksueel overdraagbare infecties.
Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken: in 2007 telde dit netwerk 187 huisartsen die representatief zijn
voor het profiel van de huisartsen in België (waarvan 8,6 % in Brussel), die continu en vrijwillig een zeker
aantal pathologieën registreren (waaronder bepaalde infectieziekten zoals HIV). Deze registratie verloopt
anoniem en gebeurt via wekelijkse formulieren. Ze krijgen regelmatig feedback.
25

De Inspectie van de Hygiëne van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd opgericht in 2002. GGC, Louizalaan 183, 1050 Brussel. Tel.: 02 552 01 13/67 –
Noodgevallen: 0478 77 77 08.
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4.2 	Frequentie van
infectiegerelateerde
sterfgevallen
In de periode 2003-2007 zijn 4 021 Brusselaars overleden
aan een infectie- of parasitaire ziekte [26], in totaal 8,6 % van
de sterfgevallen.
Het aandeel van alle infectiegerelateerde sterfgevallen
is hoger dan voor de periode 1998-2002 (7,4 %). De
Tabel 2-11

belangrijkste stijging is te wijten aan het overlijden door
intestinale infecties, die in de periode 2003-2007 zesmaal
meer voorkwamen dan de vijf jaren voordien.
Pneumopathieën en sepsis blijven de eerste doodsoorzaken
als gevolg van infecties.
De sterftecijfers door infectie stijgen tussen de twee
periodes voor ouderen, meer bepaald diegenen die worden
getroffen door intestinale infecties.

Overlijdens door infecties, per aandoening, Brussel, 1998-2007
1998-2002
n sterfte
%
2 216
59,9 %
749
20,2 %
44
1,2 %
128
3,5 %
118
3,2 %
61
1,6 %
38
1,0 %
69
1,9 %
19
0,5 %
19
0,5 %
5
0,1 %
6
0,2 %
3
0,1 %
226
6,1 %
3 701
100 %

Pneumopathieën (behalve streptococcus pneumoniae)
Sepsis
Intestinale infecties
Hepatitis
HIV infecties
Tuberculose
Pneumonie door streptococcus pneumoniae
Griep
Meningokokkeninfectie
Andere bacteriële hersenvliesontstekingen
Legionellose
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob
Malaria
Andere infecties
Totaal

2003-2007
n sterfte
%
2 142
53,3 %
928
23,1 %
221
5,5 %
122
3,0 %
82
2,0 %
69
1,7 %
45
1,1 %
28
0,7 %
10
0,2 %
16
0,4 %
11
0,3 %
3
0,1 %
0
0,0 %
344
8,6 %
4 012
100 %

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Hieronder staan de sterftecijfers per leeftijd voor bepaalde
infecties voor de periode 2003-2007.

Pneumopathieën en sepsis blijven de eerste
doodsoorzaken als gevolg van infecties.
Figuur 2-48

Sterftecijfers voor enkele doodsoorzaken door infectie naar leeftijd, Brussel, 2003-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

26

78

Het betreft hier alle sterfgevallen door infectie- en parasitaire ziekten, en niet alleen
de sterfgevallen als gevolg van “infectie- of parasitaire ziekten” volgens de ICD10Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

classificatie (A00-B99) die opgenomen zijn in de tabel die beschikbaar is op de
website van het Observatorium onder het tabblad Indicatoren (www.observat.bru).
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4.3

Hiv-infecties

De hieronder voorgestelde cijfers komen, voor de mortaliteit,
uit de analyse van de statistische overlijdensformulieren en,
voor de morbiditeit, van het Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid (referentielaboratoria voor de infecties
(seropositiviteit) en anonieme aangifte door de klinische
artsen voor gevallen van aids).

Deze daling van de mortaliteit is zeer uitgesproken bij
mannen van 25 tot 49 jaar.
De mortaliteit bij vrouwen is zeer licht gestegen, van 1,4
naar 1,5 per 100 000. We zien een daling van de mortaliteit
voor jonge vrouwen maar een stijging voor vrouwen boven
de 40.

4.3.1 Mortaliteit

Voor 2003-2007 blijft de mortaliteit globaal hoger voor
mannen dan voor vrouwen (1,8 versus 1,5 per 100 000),
behalve voor de leeftijdscategorie 40-49 jaar, waar de
sterftecijfers van vrouwen groter zijn dan die van mannen.

Sterfgevallen door HIV-infectie vertegenwoordigen 3,2 %
van alle sterfgevallen door infectie voor de periode 19982002 (118 sterfgevallen) en 2,0 % voor de periode 20032007 (82 sterfgevallen).

De mortaliteit door HIV-infectie daalt,
voornamelijk voor mannen van 25 tot 49 jaar.

De mortaliteit door HIV-infectie bedraagt 1,6 per 100 000
inwoners voor de periode 2003-2007, een duidelijke daling
vergeleken met de mortaliteit voor de periode 1998-2002
(2,4/100 000).
Figuur 2-49

Sterftecijfer door HIV naar leeftijd en geslacht, Brussel, vergelijking 1998-2002 en 2003-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

II. Gezondheidstoestand

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

79

4.3.2 Seropositiviteit
De mortaliteit door HIV verschilt naargelang de nationaliteit.
De brutocijfers zijn respectievelijk 1,5 per 100 000 voor
Belgen, 1,0 voor Europeanen (EU 27), 1,8 voor Marokkanen
(geen sterfgevallen voor Turken) en 42,1 voor mensen uit
Subsaharisch Afrika.

Van het begin van de epidemie tot 31/12/2007 werden
4 620 mensen seropositief verklaard in het Brussels Gewest.
Dit komt overeen met 37 % van het totale aantal mensen
dat met HIV besmet is in België, van wie de woonplaats
bekend is [27].

Het sterftecijfer vóór de leeftijd van 75 jaar ligt 14,5 maal
hoger voor mannen afkomstig uit Subsaharisch Afrika dan
voor Belgische mannen en 54 maal hoger voor vrouwen
uit Subsaharisch Afrika dan voor Belgische vrouwen (na
standaardisatie voor leeftijd).
Deze zeer hoge oversterfte is waarschijnlijk te wijten aan
verschillende factoren. Tot Subsaharisch Afrika behoren
landen met een sterk endemisch karakter, waardoor het
mogelijk is dat bepaalde mensen migreren om medische
redenen, waardoor de prevalentie van HIV bij dit deel van
de bevolking toeneemt. Gezien het tekort aan sanitair
comfort in deze landen arriveren velen met een ziekte
in een laat stadium en diegenen die in België worden
gediagnosticeerd, krijgen vaak weet van hun seropositiviteit
samen met hun ziekte (31). Tot slot is het niet zeker of in
België de toegankelijkheid van de behandeling, waardoor
het overlijden kan worden uitgesteld, optimaal is.

In 2007 werden 198 nieuwe gevallen van seropositiviteit
gemeld in het Brussels Gewest.
In 2007 verbleef 50 % van de nieuwe gevallen van
seropositiviteit in Vlaanderen (voornamelijk in Antwerpen),
28 % in het Brussels Gewest en 22 % in Wallonië.

Er bestaan geen significante verschillen voor de andere
nationaliteiten, behalve een lager cijfer voor vrouwen
afkomstig uit het Europa van de 27.

Figuur 2-50

Van 2003 tot 2007 stijgt de incidentie in Vlaanderen, terwijl
ze in de twee andere gewesten eerder daalt. Dit moet echter
voorzichtig worden geïnterpreteerd, gezien het percentage
onvolledige aangifte wat de woonplaats betreft (zie vorige
voetnoot).
De evolutie in het Brussels Gewest sinds het begin van de
epidemie vertoont, na een regelmatige daling van 1989
tot 1997, sinds 1998 opnieuw een stijging van het aantal
aangiften. Ondanks een lichte daling de laatste jaren, lijkt
de incidentie zich momenteel te stabiliseren, en dit op een
hoger niveau dan in 1997 (46 % meer gevallen in 2007 dan
in 1997). Een vergelijkbare evolutie wordt waargenomen
voor het hele land.

Evolutie van de incidentie van seropositiviteit naar gewest, 1989-2007
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De woonplaats is onbekend voor 40 % van de aangiften van seropositiviteit voor de
periode 1998-2002 en voor 33 % voor de periode 2003-2007. Deze gevallen worden
dus uitgesloten van de analyses in dit dossier.
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In 2007 betreft een kwart van de nieuwe gevallen Belgen.
De meeste niet-Belgische seropositieve gevallen (waarvan
de nationaliteit bekend is), zijn afkomstig uit Subsaharisch
Afrika: in 2007 was 60 % van de 140 gediagnosticeerde
niet-Belgische patiënten afkomstig uit Subsaharisch Afrika,
Figuur 2-51

23 % uit Europa, 3 % uit Noord-Afrika en 14 % uit andere
landen. Mensen uit landen waar de epidemie wijdverspreid
is, vormen de grootste groep patiënten die worden besmet
door heteroseksuele contacten.

Evolutie van het aantal nieuwe seropositieven tussen 1985 en 2007, Brussels Gewest
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Terwijl de incidentie [28] voor de Belgische Brusselaars sinds
1989 lijkt te dalen (daling met meer dan de helft), wordt een
meer variabel profiel waargenomen voor niet-Belgen; in
2007 bereikte het cijfer voor de niet-Belgen het niveau van
1990 (meer dan 7 maal hoger dan het aantal Belgen) (niet
geïllustreerd).
Aan het begin van de epidemie werden onder de nieuwe
seropositieve gevallen driemaal meer mannen dan vrouwen
Figuur 2-52

geteld. Na tien jaar met een geslachtsverhouding van bijna 1
(1994-2003) stijgt het percentage mannen in de aangegeven
gevallen opnieuw; in 2007 werden bijna tweemaal meer
mannen als seropositief aangegeven, met name als
gevolg van de stijging van homoseksuele overdracht. De
geslachtsverhouding van de niet-Belgen blijft voortdurend
rond 1, wat onder andere wijst op de belangrijkste manier
van overdracht (heteroseksueel); dit heeft een grote invloed
op de totale geslachtsverhouding.

Geslachtsverhouding van het aantal nieuwe seropositieven naar nationaliteit, Brussels Gewest, 1985-2007
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Berekend met de totale bevolking als noemer.
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Voor alle seropositieven zijn zowel de gemiddelde als de
mediane leeftijd bij de diagnose gestegen met ongeveer
5 jaar sinds het begin van de epidemie; in 2007 bedraagt
de gemiddelde leeftijd 35,7 jaar en de mediane leeftijd
34,9 jaar. Deze stijging van de leeftijd is vooral duidelijk bij
mannen.
Figuur 2-53

In de twee periodes is de meest getroffen leeftijdsgroep die
van 30 tot 39 jaar bij mannen, zowel voor Belgen als nietBelgen, en 25 tot 39 jaar bij vrouwen.

Aantal nieuwe seropositieven naar leeftijd, geslacht en nationaliteit, Brussels Gewest, 2003-2007
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Van 1986 tot 1998 is er een daling van de homo-/biseksuele
overdracht en van overdracht door injectie van drugs, maar
een stijging van de heteroseksuele overdracht. Over het
algemeen is de heteroseksuele overdracht de overheersende
wijze van overdracht en de incidentie van deze wijze van
overdracht blijft stijgen.

Figuur 2-54

Toch wordt er vanaf 1999 opnieuw een stijging
waargenomen van de homoseksuele overdracht (bij 79 %
van de Belgische mannen en 38 % van de niet-Belgische
mannen in 2003-2007). In 2007 bereikte deze overdracht
praktisch opnieuw het niveau van het begin van de
epidemie.

Vermoedelijke wijze van overdracht van HIV-besmetting, Brussels Gewest, 1985-2007
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Het is zorgwekkend vast te stellen dat het aantal
seropositieve gevallen door homoseksuele overdracht ook
stijgt bij jonge mannen, en niet alleen bij oudere mannen bij
wie een vermoeidheidseffect ten opzichte van de preventieinspanningen merkbaar wordt.

Figuur 2-55

Evolutie van de vermoedelijke wijze van overdracht van HIV-besmetting, naar leeftijd, mannen, Brussel, 1998-2002
en 2003-2007
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Voor vrouwen is 92,6 % van de gevallen in de eerste periode
en 90 % van de gevallen in de tweede periode toe te
schrijven aan heteroseksuele overdracht.

II. Gezondheidstoestand

In het afgelopen decennium is de HIV-overdracht
door homoseksuele contacten opnieuw gestegen, een
uiting van een daling van het preventief gedrag.
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4.3.3 Morbiditeit (aids)
Op 31/12/2007 werden in het Brussels Gewest 1 568
gevallen van aids [29] aangegeven sinds het begin van de
epidemie, waarvan 45 in 2007, het laagste aantal gevallen
per jaar sinds 1988.
Gedurende de hele epidemie werden in Brussel de helft van
de in België verklaarde gevallen [30] geregistreerd.

tritherapieën in 1995 [31]. In 2007 blijft de incidentie in Brussel
echter elfmaal hoger dan in Vlaanderen en zesmaal hoger
dan in Wallonië. In de twee andere gewesten zijn de meest
getroffen provincies, in dalende volgorde: Luik, Antwerpen,
Waals-Brabant en Henegouwen, zonder dat hun incidentie
ook maar in de buurt komt van die van Brussel.

Net zoals in België is ook in het Brussels Gewest het aantal
aidsgevallen duidelijk gedaald sinds de invoering van

Figuur 2-56

Evolutie van de incidentie van AIDS naar gewest, 1989-2007
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Dankzij de tritherapie leven de patiënten langer, zonder dat
ze evenwel genezen; daarom stijgt de prevalentie van HIVinfecties bij de bevolking en bijgevolg stijgt ook het aantal
mensen dat wordt gevolgd en verzorgd.
In België werden in 2007 9 351 patiënten medisch
opgevolgd [32] (8 583 in 2006).
Terwijl de Belgische Brusselse patiënten sinds het begin van
de epidemie 41 % van de gecumuleerde gevallen uitmaken,
is dat van 1998 tot 2007 nog slechts 23,5 % van de gevallen.
Sinds 1998 vertegenwoordigen de zieken uit Subsaharisch
Afrika 77 % van de niet-Belgische gevallen. In de periode

29

De definitie van aids is sinds 1982 al verschillende malen herzien, waarbij met name
pathologieën die wijzen op aids bij patiënten met HIV-onbekende of -negatieve
serologie werden opgenomen.

30

Van 1985 tot 2007 was slechts in 82 % van de gevallen de woonplaats van de
aidsgevallen bekend (92 % bij Belgische zieken en 74 % bij niet-Belgen); de laatste
jaren komt dit percentage in de buurt van de 95 %.
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1998-2007 bedroeg de gemiddelde incidentie van aids
2/100 000 voor Belgen, 4/100 000 voor niet-Belgen en
271/100 000 voor mensen uit Subsaharisch Afrika.
Waarschijnlijk hebben de niet-Belgen niet op dezelfde
manier gebruik gemaakt van de tritherapie als de Belgen,
ofwel omdat ze niet over tritherapie beschikten in hun
land van herkomst (ongeacht of ze op de hoogte waren
van hun ziekte of hun seropositiviteit op het moment van
de diagnose in België), ofwel omdat ze moeilijk toegang
hebben tot verzorging in België.

31

Een aantal patiënten heeft de tritherapie niet gevolgd (ofwel omdat ze niet wisten
dat ze seropositief waren ofwel omdat de behandeling niet voorhanden was),
hetgeen een verklaring is voor een zekere stabilisering van de gevallen sinds 1998.
(31)

32

Patiënten worden beschouwd als medisch opgevolgd wanneer in de loop van het
afgelopen jaar minstens één virale lading werd gemeten.
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Figuur 2-57

Evolutie van het aantal nieuwe aidsgevallen naar nationaliteit, jaar van diagnose, Brussels Gewest, 1985-2007
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Sinds het begin van de epidemie hebben we meer
mannelijke dan vrouwelijke aidsgevallen gezien, met grote
verschillen naargelang de nationaliteit (vijfmaal meer
mannen dan vrouwen bij Belgische zieken, tegenover 1,2
maal meer mannen bij niet-Belgen); de sex-ratio lijkt te
dalen om op 1,6 te eindigen in 2007, voornamelijk als gevolg
van de daling van het aantal Belgische mannelijke patiënten
Figuur 2-58

en de stijging van het aantal niet-Belgische vrouwelijke
patiënten.
De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de diagnose
van aids ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen; deze leeftijd
is voor beide geslachten gestegen van 1998 tot 2007 en ligt
gemiddeld vijf jaar hoger dan voor seropositiviteit.

Nieuwe aidsgevallen naar leeftijd, geslacht en nationaliteit, Brussels Gewest, 2003-2007
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De evolutie van de overdrachtswijzen van aids lijkt op
diegene die werd opgemerkt voor seropositiviteit, met
enkele jaren vertraging.
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Het aantal aidsgevallen is sinds de invoering
van de tritherapieën sterk gedaald.
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4.4

Andere seksueel overdraagbare
aandoeningen

Zoals vermeld in de vorige Gezondheidsindicatoren stijgt
het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s)
zorgwekkend in West-Europa sinds de jaren 90. De SOA’s
weerspiegelen de tendensen in seksueel risicogedrag
en het gebruik van voorbehoedsmiddelen; bovendien
vergemakkelijken SOA’s de overdracht van aids.
De
informatiebronnen
voor
SOA’s
zijn
het
klinisch surveillancepeilnetwerk, het netwerk van
microbiologielabo’s [33], het systeem voor verplichte aangifte
van overdraagbare aandoeningen [34] en, sinds 2007, de
aidsreferentiecentra. Hieronder wordt voor Brussel enerzijds
gebruik gemaakt van de gegevens van de laboratoria
(kwantitatieve gegevens), zelfs al is het, in afwezigheid van
klinische gegevens, niet mogelijk via deze bron de oude
gevallen van de nieuwe te onderscheiden; en anderzijds
van de gegevens van het klinisch surveillancepeilnetwerk
(kwalitatieve gegevens) [35].
Figuur 2-59

4.4.1 Algemene situatie
Tussen 2001 en 2007 wordt op basis van de gegevens van
de peillabo’s een stijging van syfilis, gonorroe en chlamydiainfecties vastgesteld (figuur 2-59), deze stijging wordt ook
waargenomen in andere grote Belgische steden.
De vergelijking van deze gegevens met andere Europese
landen, hoewel moeilijk omwille van de verschillende
registratiesystemen, toont gelijkaardige tendensen.

Evolutie van het aantal gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen, Brussels Gewest, 2001-2007
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De microbes Chlamydia Trachomatis en Neisseria Gonorrhoeae worden sinds 1986
geregistreerd, de nieuwe gevallen van Treponema Pallidum (syfilis) sinds 2001.
Sommige gevallen kunnen asymptomatisch zijn.

34

De verplichte aangiften worden gedaan aan de geneesherengezondheidsinspecteurs van de Gemeenschappen. Gonorroe, syfilis, hepatitis B
moeten verplicht worden aangegeven in de twee Gemeenschappen en aan de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, maar enkel de Franse Gemeenschap
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verplicht het melden van chlamydia-infecties. Aangezien de organisatie van de
registratie momenteel wordt aangepast in de Franse Gemeenschap en in de GGC,
is het niet mogelijk om de gegevens van 2007 te vergelijken met die van de vorige
jaren.
35

Sinds 2006 publiceert het WIV een specifiek rapport over SOA’s waarin de gegevens
van de verschillende bronnen worden opgenomen, maar dit rapport bespreekt de
gegevens niet per gewest (32,33).
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De 188 patiënten die tussen 2005 en 2007 door het
Brusselse klinisch surveillancepeilnetwerk [36] werden
geregistreerd, verschaffen inlichtingen over de kenmerken
van de patiënten.
De meest voorkomende infecties bij deze patiënten zijn
syfilis en condylomen bij mannen en chlamydia-infecties en
condylomen bij vrouwen. De geslachtsverhouding bedraagt
1,3.
Figuur 2-60

De meest getroffen leeftijdscategorie is die van 20 tot 24
jaar bij vrouwen en 25-29 en 40-44 jaar bij mannen. In de
leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar zijn ruim vijfmaal meer
vrouwen dan mannen. Tussen 2005 en 2007 werden bij
jongeren onder de 20 jaar 9 gevallen gediagnosticeerd.

Verdeling van de gevallen van SOA naar geslacht en leeftijd in het Brussels Gewest, 2005-2007
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Twee derde van de mannelijke patiënten is homo- of
biseksueel, 99 % van de vrouwen is heteroseksueel.
60 % van de patiënten heeft een hoger opleidingsniveau [37].
Het is verontrustend vast te stellen dat een derde van de
patiënten hun HIV-status kent vóór de SOA-consultatie;
dit wijst er dus op dat ze hun risicogedrag niet hebben
aangepast na een vroeger risico of zelfs nadat ze hebben
ontdekt seropositief te zijn.

Het aantal seksueel overdraagbare
aandoeningen stijgt sinds een twintigtal
jaar zorgwekkend in het Brussels
Gewest, net als in heel West-Europa.

Meer dan drie vierde van de patiënten zijn Europeanen,
onder wie 81 % Belgen. Het lage aantal patiënten uit
Subsaharisch Afrika vormt een verrassend contrast met het
hoge percentage waargenomen HIV-besmettingen.

36

Voor 86 % van de geregistreerde gevallen tijdens deze periode was de woonplaats
bekend in het netwerk. De door het surveillancepeilnetwerk verzamelde
gegevens laten niet toe om de evolutie van het aantal gevallen op te volgen (geen
representativiteit) maar geven wel informatie over patiëntenkenmerken.

37

Het opleidingsniveau is in 80 % van de gevallen bekend.
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4.4.2 Infectietypes
Tussen 2002 en 2007 is het aantal door de peillabo’s in
Brussel geregistreerde gevallen van syfilis vermenigvuldigd
met 4,6 (van 27 naar 123 gevallen) [38]. Deze stijging is
hoofdzakelijk te wijten aan de mannen.
De door het surveillancepeilnetwerk aangegeven gevallen
en de door de peillabo’s geregistreerde gevallen betreffen
Figuur 2-61

voor het overgrote deel mannen (waarvan drie vierde
homoseksuelen). De meest getroffen leeftijdscategorie
is die tussen 30 en 44 jaar; het is trouwens in deze
leeftijdscategorieën dat de sterkste stijging tussen 2002
en 2007 wordt waargenomen. Hernieuwde besmettingen
komen vaak voor bij seropositieve homoseksuele mannen.

Evolutie van het aantal gevallen van syfilis naar leeftijd bij de Brusselse mannen, 2002-2007
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Deze stijging, bevestigd door het klinisch surveillancepeilnetwerk, is niet typisch voor Brussel; er is ook een duidelijke
stijging in andere grote Belgische steden, met name in
Antwerpen.
Figuur 2-62

Evolutie van de incidentie van syfilis diagnoses in de Belgische grote steden tussen 2002 en 2007
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Bij gebrek aan klinische gegevens over de door de labo’s doorgegeven aangiften is
het moeilijk een onderscheid te maken tussen oude en nieuwe gevallen.
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

II. Gezondheidstoestand

Tussen 2001 en 2007 is het aantal door de peillabo’s
in Brussel geregistreerde gevallen van gonorroe
vermenigvuldigd met 5,3 (van 31 naar 163 gevallen) [39].
Deze stijging is waar te nemen bij mannen en vrouwen. In
2007 waren 2/3 van de gevallen mannen.
Figuur 2-63

Deze SOA’s raken jongere personen dan syfilis: de meest
getroffen leeftijdscategorie voor beide geslachten is die van
25 tot 34 jaar. Het percentage patiënten van 15 tot 24 jaar is
voor beide geslachten gestegen tussen 2001 en 2007.

Verdeling van het aantal gevallen van gonorrhoea naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 2007
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Dezelfde evolutie wordt teruggevonden in andere grote
Belgische steden.
Figuur 2-64

Evolutie van de incidentie van gonorrhoea diagnoses in de Belgische grote steden tussen 2001 en 2007
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De terugbetaling van moleculaire amplificatietests door het RIZIV sinds 2000 heeft
zeker een rol gespeeld aan het begin van de periode.
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Tussen 2001 en 2007 is het aantal door de peillabo’s in
Brussel geregistreerde gevallen van chlamydia-infecties
vermenigvuldigd met 5,1 (van 165 naar 848 gevallen) [40].
De door het surveillancepeilnetwerk aangegeven gevallen
en de door de peillabo’s geregistreerde gevallen betreffen
voor het overgrote deel vrouwen. De in 2007 meest
getroffen leeftijdscategorieën zijn die van 20 tot 24 jaar

Figuur 2-65

bij vrouwen en die van 25 tot 29 jaar bij mannen; het is
trouwens in deze leeftijdscategorieën dat we de sterkste
stijging tussen 2002 en 2007 waarnemen.
Dezelfde evolutie wordt ook teruggevonden in andere grote
Belgische steden.

Evolutie van de incidentie van Chlamydia-infecties in de Belgische grote steden tussen 2002 en 2007
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Tussen 2005 en 2007 werden 58 gevallen van condylomen
gemeld door het surveillancepeilnetwerk, in 64 %
van de gevallen betrof het mannen. Dit is slechts een
onderschatting van het aantal HPV-infecties, gezien de
andere mogelijke klinische vormen. De meest getroffen
leeftijdscategorieën zijn die van 20 tot 24 jaar bij vrouwen
en 25 tot 29 jaar bij mannen.

40

Een deel van de toename tussen 2001 en 2005 kan worden verklaard door de
ontwikkeling en de terugbetaling van betere testen. Dit is niet langer het geval voor
de stijging in 2006-2007; het is mogelijk dat een intensievere en meer doelgerichte
opsporing tot deze toename bijdraagt.

41

2 Brusselse aidsreferentiecentra hebben niet deelgenomen aan de registratie.
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Andere seksueel overdraagbare aandoeningen betreffen
voornamelijk Lymphogranuloma Venereum (LGV) en
acute hepatitis C door seksuele overdracht, infecties
die homo- of biseksuele mannen raken. In 2007 werden 27
gevallen van LGV geregistreerd door 7 aidsreferentiecentra
in België, waarvan één geval in Brussel [41]; de eerste gevallen
werden in 2004 in Antwerpen geregistreerd (34).

II. Gezondheidstoestand

4.5

Tuberculose

Hoewel de incidentie van tuberculose in Europa blijft dalen,
blijft deze ziekte een zorgwekkend probleem voor bepaalde
bevolkingsgroepen die meer aan het risico zijn blootgesteld:
migranten uit landen met een hoge prevalentie, mensen
die leven in bestaansonzekerheid, mensen met HIVbesmetting, …

4.5.1 Tuberculosecontrole in het Brussels
Gewest
In het Brussels Gewest heeft de Gemeenschappelijke
Gemeenschapcommissie (GGC) een overeenkomst gesloten
met de Stichting tegen Tuberculose en Respiratoire
Aandoeningen, bedoeld om mee te werken aan het
bijhouden van het tuberculoseregister, zodat de evolutie
van de ziekte kan worden opgevolgd en de risicogroepen
kunnen worden geïdentificeerd [42]. Onderstaande gegevens
zijn afkomstig van de gegevens die zijn ingezameld en
geanalyseerd door FARES/VRGT.
Tuberculose is een ziekte met verplichte aangifte; elk geval
moet binnen de 48 u aan de geneesheer-inspecteur van
de GGC worden gemeld, die op zijn beurt de FARES/VRGT
informeert, die een aanvraag voor bijkomende inlichtingen
indient, zowel over de kenmerken van de patiënt als over
de opvolgingsgegevens van de behandeling. De problemen
zijn nog steeds dezelfde: de lange termijn tussen de
diagnose en de aangifte, het lage aantal aangiften van de
ziekenhuizen en de huisartsen, het lage aantal aangiften
dat rechtstreeks de medische hygiëne-inspectie bereikt,
onvolledige aangiften en moeilijkheden om informatie te
verkrijgen over de opvolging over één jaar.
De doelstellingen van de strijd tegen tuberculose zijn
zowel het behandelen van de zieken als de controle van de

ziekte, waarvoor een vroegtijdige diagnose, een adequate
behandeling en opvolging nodig zijn om de genezing te
garanderen en de overdracht te beperken.
In 2007 waren 87 % van de gediagnosticeerde patiënten
in Brussel symptomatische patiënten die zich spontaan
aanboden voor de opsporing of die werden doorverwezen
door hun arts; bij 7,5 % wordt de ziekte gediagnosticeerd
na opsporingsactiviteiten bij groepen met een hoog risico
en 4 % behoort tot de bekende patiëntencontacten. De
risicogroepen in het Brussels Gewest zijn gevangenen,
recente immigranten uit landen met een hoge prevalentie
(waaronder asielzoekers en illegalen), mensen in nood
(waaronder daklozen) en intraveneuze druggebruikers en
personeel dat in contact staat met deze risicogroepen.
In 2008 werden ongeveer 140 sensibiliseringsacties
(brochures en/of informatievergaderingen) georganiseerd
bij contactpersonen van deze risicogroepen, evenals talrijke
regelmatige gedecentraliseerde opsporingen.
Hoewel het een enorm voordeel is dat de behandeling
gratis is (zie kader), moeten de patiënten de behandeling
ook volgen. In 2007 controleerde de FARES/VRGT 208 DOT’s
(Directly Observed Treatment) en werd ze geconfronteerd
met toenemende moeilijkheden. Steeds meer zieken
laten zich niet meer geregeld verzorgen om redenen die
niets met de ziekte te maken hebben: sociale en financiële
problemen, huisvestingsproblemen, psychische en/of
verslavingsproblemen, verhuis. Voor patiënten die de
behandeling en de afzondering weigeren, werd trouwens
de hulp ingeroepen van geneesheren - hygiëne-inspecteurs
(taak versterkt door de nieuwe Ordonnantie betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid van 19/07/2007).

Het BELTA-TBnet-project: de behandeling toegankelijker maken voor mensen in
bestaansonzekerheid
Om de behandeling van tuberculose toegankelijker te maken voor iedereen, ook voor wie in
bestaansonzekerheid leeft, werd eind 2005 in Brussel het BELTA-TBnet-project [43] opgestart: het staat in
voor de betaling van de geneesmiddelen tegen tuberculose, de consultaties en de diagnoseonderzoeken voor
patiënten zonder sociale dekking of voor multiresistente patiënten.
Van 1/12/2007 tot 30/11/2008 heeft dit project 112 patiënten geholpen (waaronder 62 % nieuwe patiënten),
tegenover 120 het jaar voordien; 77 % was asielzoeker of illegaal. Dit project heeft bovendien twee grote
gevolgen gehad voor de werkdruk van de FARES/VRGT door de behandeling van een stijgend aantal patiënten
dat wordt doorverwezen naar de consultaties van de FARES/VRGT en het omvangrijke werk om de patiënten
die van andere behandelingssystemen kunnen genieten administratief weer in orde te brengen.
43

42

Dit project wordt gefinancierd door het RIZIV en gecoördineerd door de Belgian Lung and TB Association (KB van 10/03/2005) en werkt volgens het residuariteitsprincipe. In
februari 2006 werd het veralgemeend voor heel België.

Haar taken bestaan uit het verzamelen, invoeren en verwerken van de gegevens, de
coördinatie en de uitvoering van de opsporingen van contacten en de coördinatie
van de opsporing van de risicogroepen.
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4.5.2 Epidemiologie van tuberculose
Mortaliteit
In de periode 2003-2007 zijn 69 personen overleden
aan tuberculose (61 in 1998-2003), dit is 1,6 % van de
sterfgevallen door infectie.
De mortaliteit door tuberculose neemt toe met de leeftijd.
Figuur 2-66

Evolutie van het sterftecijfer voor tuberculose naar leeftijd, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Morbiditeit
De incidentie van in België geregistreerde tuberculose
neemt stelselmatig af sinds de jaren 80, met een vertraagde
daling sinds 1992. Deze evolutie is waarneembaar in
Vlaanderen en Wallonië, terwijl de incidentie in het Brussels
Gewest, na een daling tot in 1987, een zekere stabiliteit kent;
Figuur 2-67

deze stabiliteit is het resultaat van een dalende incidentie bij
Belgen in combinatie met een stijgende incidentie bij nietBelgen. De dalende tendens aan het einde van de periode
wijst op een daling van de incidentie bij niet-Belgen (35; 36).

Evolutie van de bruto tuberculose-incidentie, per gewest, 1981-2008

Per 100 000
60

Brussel
Wallonië
Vlaanderen

50
40
30
20

0

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

10

Bron: Belgisch Tuberculoseregister 2007, FARES/VRGT, 2008

92

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

II. Gezondheidstoestand

In 2007 werden 294 nieuwe tuberculosegevallen
aangegeven in het Brussels Gewest (374 in 2006), 28,6 %
van de nieuwe in België aangegeven gevallen. De incidentie
in het Brussels Gewest, 28,5/100 000 inwoners, ligt drie- tot
viermaal hoger dan de incidentie in Wallonië (8,8/100 000)
en in Vlaanderen (7,1/100 000). De incidentie voor Belgen in
het Brussels Gewest tussen 2001 en 2006 (na standaardisatie

Figuur 2-68

voor leeftijd en geslacht) ligt significant hoger dan in de
andere gewesten en de incidentie voor niet-Belgen ligt
significant hoger dan in Wallonië.
Tuberculose komt vaker voor in stedelijke gebieden. De
grote Belgische steden hebben een hogere incidentie dan
de gewesten waarin ze liggen; van deze steden hebben
Brussel en Antwerpen de hoogste incidentiecijfers.

Incidentie van tuberculose in de Belgische grote steden, 1996-2007
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Net zoals in de twee andere gewesten worden mannen
vaker getroffen dan vrouwen (62 % van de aangegeven
gevallen).
De incidentie van tuberculose schommelt sterk naargelang
de nationaliteit, met name voor personen die afkomstig zijn
uit landen met een hoge tuberculoseprevalentie [44]. In 2006
heeft 66 % van de nieuwe tuberculosepatiënten in Brussel
een vreemde nationaliteit (tegenover 42 % in Vlaanderen en
37 % in Wallonië).
De gestandaardiseerde incidentie bij niet-Belgische
Brusselaars bedraagt 68,8/100 000 inwoners (40,9 als
we asielzoekers en illegalen uitsluiten [45]), terwijl ze voor
Belgen 13,2/100 000 bedraagt. Net zoals in 2002 vormen
de Marokkanen (26 % van de gevallen) en de Congolezen
(11 % van de gevallen) de grootste groep van de 195 nietBelgische patiënten.
De incidentie van tuberculose schommelt met de leeftijd
en het verband tussen leeftijd en het risico op tuberculose
verschilt naargelang de nationaliteit. In het algemeen wordt

44

Uit een genetische analyse van de geïsoleerde stammen uit 2005 door het
Pasteurinstituut (37; 38) in het kader van Prospective Research bleek een
grote diversiteit van stammen in Brussel, hetgeen erop wijst dat de meeste
tuberculosegevallen bij buitenlandse patiënten waarschijnlijk het resultaat waren
van infecties die ze in hun land van oorsprong hebben opgelopen. Deze studie
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voor de Belgen in het hele land een geleidelijke stijging
van de incidentie met de leeftijd genoteerd, met een risico
dat viermaal hoger ligt boven de 75 jaar dan vóór 15 jaar.
Deze hoge incidentie bij de oudste bevolkingscategorie
wordt verklaard door de geschiedenis van de ziekte (in
aanwezigheid van comorbiditeit een heropleving van
een infectie die in de kindertijd werd opgelopen). Terwijl
dit het profiel in Vlaanderen en Wallonië is, is het profiel
in het Brussels Gewest eerder klokvormig, waarbij de
grootste leeftijdscategorie die van 30 tot 44 jaar is; een van
de hypothesen is dat dit epidemiologisch profiel wordt
beïnvloed door het niet-verwaarloosbare aandeel van
Belgische patiënten afkomstig uit landen met een hoge
prevalentie die onlangs zijn genationaliseerd. Bij niet-Belgen
is het risico op tuberculose, en dit in de drie gewesten,
immers het grootst tussen 15 en 44 jaar. De mediane
leeftijd van aangifte is 37 jaar bij de Belgische Brusselaars
(tegenover 53 jaar in Vlaanderen en 50 jaar in Wallonië) en
33 jaar bij niet-Belgen (31 jaar in Vlaanderen en 36 jaar in
Wallonië).
In 2007 werden 15 kinderen jonger dan 4 jaar geregistreerd.

heeft trouwens opgemerkt dat de “transnationale” overdracht (en met name Belgbuitenlander) uiterst beperkt was.
45

Aangezien zij niet worden opgenomen in het Rijksregister, dat dient als noemer
voor de berekening van de incidentie, is de incidentie bij niet-Belgen lichtjes
overschat. De werkelijke incidentie bij asielzoekers en illegalen is onbekend.
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De incidentie varieert volgens de woonplaats [46]. In zeven
gemeenten ligt de incidentie hoger dan het gemiddelde
van het Brussels Gewest.
Gemiddelde jaarlijkse tuberculose-incidentie naar gemeente van het Brussels Gewest, uitgezonderd gevangenen, asielzoekers
en illegalen, 2001-2007

Figuur 2-69
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Dankzij gerichte opsporingen zijn 147 gevallen opgespoord
bij mensen die worden beschouwd als behorend tot een
risicogroep.

verloren [48] en bij 1 patiënt is de behandeling mislukt.
Het percentage tegen klassieke antibiotica resistente
longtuberculose is stabiel.

Hoewel tuberculose alle organen kan aantasten, is
longtuberculose [47] de vaakst voorkomende vorm; in 2007
had 68,7 % van de patiënten in Brussel longtuberculose.
De co-infectie met aids ligt hoger in het Brussels Gewest dan
in de andere gewesten: 8 % tegenover 4 % in Vlaanderen en
3 % in Wallonië.

Het beleid in de strijd tegen tuberculose in het Brussels
Gewest is zeker versterkt met de nieuwe ordonnantie van
2007, maar de omvang van de risicobevolking binnen het
gewest en hun verarming maken dat het meer dan ooit
nodig is om de opsporingsstrategieën en de coördinatie
tussen de verschillende partners, op het terrein of
institutionele partners, aan te passen.

Van de 202 patiënten met opgespoorde en bacteriologisch
bevestigde longtuberculose in 2006 heeft 65 % zijn
behandeling beëindigd (genezing bevestigd in 18 % van
de gevallen via bacteriologische analyse), is 7 % overleden,
18 % heeft de behandeling stopgezet of is uit het oog

De incidentie van tuberculose vertoont
al meer dan twintig jaar geen duidelijke
daling meer in het Brussels Gewest.

46
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De tuberculosegevallen bij gevangenen, asielzoekers en illegalen werden
uitgesloten om de incidentie in de desbetreffende gemeenten niet kunstmatig te
verhogen; het aantal tuberculosegevallen in deze groepen is immers zeer groot,
maar aangezien ze niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen, worden ze ook
niet in de noemer opgenomen.
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Longtuberculose is mogelijk besmettelijk en verantwoordelijk voor de overdracht
van de ziekte binnen de gemeenschap.

48

Dit probleem is bijzonder belangrijk voor de asielzoekers die vaak zonder
voorafgaand bericht worden overgebracht naar een ander gewest van het land.
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4.6

Hepatitis

Hepatitis is een langdurige asymptomatische, soms
zelfs chronische, infectieziekte waartegen de medische
wetenschap niet langer machteloos staat. In de eerste plaats
is grote therapeutische vooruitgang geboekt, waardoor
meer dan 50 % van de hepatitis C-gevallen kan worden
genezen en 80 % van de hepatitis B-gevallen kan worden
gecontroleerd. Het is dus belangrijk de opsporing te
stimuleren, in het bijzonder bij risicogroepen (mensen die
leven in bestaansonzekerheid, migranten uit endemische
landen, gevangenen, druggebruikers) en de behandeling
toegankelijk te houden. Ook de komst van een vaccin tegen
hepatitis B en de opname ervan in de vaccinatiekalender
sinds 2004 zullen op termijn het epidemiologisch profiel van
deze aandoening veranderen.

4.6.1 Algemene mortaliteit
Tussen 1998 en 2007 werden 250 sterfgevallen geregistreerd
die rechtstreeks te wijten waren aan een virale hepatitis
(vermeld als initiële doodsoorzaak) [49]. De mortaliteit als
gevolg van hepatitis C ligt veel hoger dan de mortaliteit als
gevolg van hepatitis B (eveneens waargenomen in Frankrijk,
maar in mindere mate (39)). De mortaliteit als gevolg van
hepatitis B daalt licht, terwijl de mortaliteit als gevolg van
hepatitis C veeleer stijgt.
Tabel 2-12
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Totaal hepatitis

Aantal overlijdens door hepatitis A, B of C (initiële
oorzaak), Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
1998-2002
2003-2007
2
0
26
13
90
100
128
122

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Figuur 2-70

Sterftecijfer door hepatitis B en hepatitis C, naar leeftijd, Brussel, 2003-2007
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De sterftecijfers voor hepatitis B liggen hoger bij mannen
dan bij vrouwen, terwijl die voor hepatitis C voor beide
geslachten vergelijkbaar zijn.

49

Een groot deel van de sterfgevallen als gevolg van hepatitis B en C zijn niet
opgenomen in de sterfgevallen waarvan hepatitis als initiële doodsoorzaak
wordt genoemd. Daarom is het voor deze twee types hepatitis interessant om
de mortaliteit te analyseren en tevens rekening te houden met de sterfgevallen
waarbij hepatitis wordt vermeld als geassocieerde of intermediaire doodsoorzaak.
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4.6.2 Hepatitis B
De overdracht van hepatitis B gebeurt via seksueel
contact, via het bloed en van moeder op kind. De ziekte is
ernstig omdat ze in 5 tot 10 % van de gevallen chronisch
wordt, waardoor ze na enkele jaren kan evolueren tot
cirrose en zelfs leverkanker. Er bestaat een vaccin dat
ook gecombineerd wordt aangeboden aan zuigelingen
(hexavalent vaccin).
Mortaliteit
In de periode 1998-2007 werden 145 hepatitis Bgerelateerde sterfgevallen geregistreerd (waarvan 39 met
initiële oorzaak). Van deze sterfgevallen is de initiële oorzaak
in 27 % van de gevallen hepatitis B, in 25 % van de gevallen
leverkanker en in 7 % van de gevallen een leveraandoening
Figuur 2-71

(vooral fibrose of cirrose). Er wordt één geval van co-infectie
met hepatitis C en 6 met HIV genoteerd.
Het sterftecijfer is hoger voor mannen dan voor vrouwen
(1,8 versus 0,9 per 100 000 in 2003-2007).
Het sterftecijfer voor alle leeftijden voor hepatitis B (totaal)
is lichtjes gedaald tussen de periode 1998-2002 (1,6 per
100 000 inwoners) en de periode 2003-2007 (1,3 per
100 000 inwoners). Deze daling betreft zowel mannen (van
2,0 naar 1,8) als vrouwen (van 1,3 naar 0,9) en vooral de
leeftijdscategorie 60 tot 69 jaar.
Het sterftecijfer door hepatitis B is duidelijk hoger voor
Brusselaars van Subsaharisch Afrika dan voor andere
nationaliteiten.

Evolutie van de sterftecijfers door hepatitis B, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007

Per 100 000
18
16
14

Mannen 1998-2002
Vrouwen 1998-2002
Mannen 2003-2007
Vrouwen 2003-2007

12
10
8
6
4

≥ 85 jaar

80-84 jaar

75-79 jaar

70-74 jaar

65-69 jaar

60-64 jaar

55-59 jaar

50-54 jaar

45-49 jaar

40-44 jaar

35-39 jaar

30-34 jaar

25-29 jaar

0

20-24 jaar

2

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Morbiditeit
Hoewel de ziekte verplicht moet worden aangegeven zijn er
geen echte incidentie- of prevalentiegegevens beschikbaar.
De enige beschikbare gegevens zijn bijgevolg enerzijds de
surveillancegegevens van de referentielaboratoria en de
peillabo’s, waar de seropositieve gevallen anoniem worden
geregistreerd, waarbij eenzelfde geval dus verschillende
malen kan worden geregistreerd; en anderzijds de
aangiften bij de geneesheren-inspecteurs, een procedure
die in Brussel zeer weinig wordt gevolgd. Veel mensen zijn
trouwens asymptomatisch en worden niet opgespoord.
Volgens de gegevens van 2005 tot 2007 van de peillabo’s
is de incidentie veel hoger in Brussel en Vlaanderen dan in
Wallonië.
Meer dan 6 op de 10 kiemen worden geïdentificeerd
in de leeftijdscategorie 20-44 jaar (invloed van de
opsporingspraktijken bij zwangere vrouwen?).
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Zoals in de meeste Belgische arrondissementen ligt het
aantal gediagnosticeerde gevallen in 2006 lager dan in 2005,
maar in 2007 is er haast een verdubbeling van de gevallen
in vergelijking met 2005 (114 tegenover 63), met name in de
leeftijdscategorie 20-44 jaar.
Gezien de invoering van het hexavalente vaccin in 2004
en de verdubbeling van de vaccinatiedekking voor
kinderen van 18 tot 24 maanden tussen 2000 en 2006, is
het interessant de komende decennia de evolutie van de
incidentie van hepatitis B bij jongvolwassenen op te volgen.
In 2007 is het aantal geregistreerde gevallen
van hepatitis B verdubbeld tegenover 2005.
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4.6.3 Hepatitis C
De overdracht van hepatitis C gebeurt voornamelijk via het
bloed (minder vaak via seksueel contact en van moeder op
kind). Hepatitis C is een ernstige aandoening omdat ze in
70 % van de gevallen chronisch wordt. Momenteel bestaat
er geen vaccin.
Mortaliteit
In de periode 1998-2007 was hepatitis C rechtstreeks
of onrechtstreeks verantwoordelijk voor gemiddeld 61
sterfgevallen per jaar onder de Brusselse bevolking (608
sterfgevallen voor de hele periode, waaronder 190 waarvoor
hepatitis C werd aangeduid als initiële oorzaak).

Figuur 2-72

Van deze sterfgevallen is de initiële oorzaak in 31 % van de
gevallen hepatitis C, in 28 % van de gevallen leverkanker en
in 5 % van de gevallen een leveraandoening (vooral fibrose
of cirrose). We noteren 5 gevallen van co-infectie met
hepatitis B en 7 met HIV.
Het sterftecijfer bij mannen en vrouwen is vergelijkbaar
(respectievelijk 6,7 en 6,5 per 100 000 in 2003-2007).
In tegenstelling tot wat werd waargenomen voor hepatitis
B, is het sterftecijfer door hepatitis C gestegen tussen 19982002 en 2003-2007. Deze stijging is groter voor vrouwen
(van 5,2 naar 6,5 per 100 000) dan voor mannen (van 6,2
naar 6,7 per 100 000) en betreft eerder ouderen.

Evolutie van de sterftecijfers door hepatitis C, naar leeftijd en geslacht, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Het brutosterftecijfer door hepatitis C is eveneens duidelijk
hoger voor Brusselaars van Subsaharisch Afrika dan voor
andere nationaliteiten.
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Morbiditeit
De opmerkingen in verband met de kennis van de
incidentie en de prevalentie voor hepatitis B zijn eveneens
van toepassing op hepatitis C, er bestaat momenteel geen
systematische registratie van de hepatitis C-gevallen.
Volgens de gegevens van 2005 tot 2007 van de
peillabo’s is meer dan de helft van de gevallen in Brussel

Figuur 2-73

gediagnosticeerd (gemiddeld 570 gevallen). Tussen 2005 en
2007 werd bijna achtmaal meer hepatitis C dan hepatitis B
gediagnosticeerd. Drie vierde van deze diagnosen betreft
personen tussen 30 en 64 jaar. De verdeling per leeftijd is
verschillend omdat hepatitis B jongere mensen treft dan
hepatitis C.

Verdeling naar leeftijd van hepatitis B en C geïdentificeerd door peillabo’s, Brussel, 2005-2007
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Een overzicht van de in 2008 beschikbare Europese cijfers [50]
toont aan dat de incidentie van hepatitis C de afgelopen
tien jaar in Europa is toegenomen, zonder dat kan worden
bepaald of het gaat om een werkelijke toename van de
incidentie dan wel om het resultaat van een verscherpte
surveillance, van intensievere opsporingsactiviteiten en het
ter beschikking stellen van betere opsporingstests waardoor
oude infecties kunnen worden opgespoord.
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Tussen 2005 en 2007 werd achtmaal meer
hepatitis C dan hepatitis B gediagnosticeerd.

Surveillance and epidemiology of hepatitis B and C in Europe - a review,
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4.6.4 Hepatitis A
Hepatitis A wordt via orale weg overgedragen, voornamelijk
via intermenselijk contact. Hoewel er ook erge vormen
bestaan, is het doorgaans een goedaardige ziekte die niet
chronisch wordt (2 sterfgevallen voor de periode 19982002, geen enkel voor 2003-2007). De grote aanwezigheid
in het Brussels Gewest van een bevolking afkomstig van
landen met een sterke endemiciteit en een epidemisch
ziektepotentieel rechtvaardigen echter de opname ervan in
dit hoofdstuk. Sinds 1992 is een vaccin beschikbaar.
In verband met de morbiditeit gelden dezelfde opmerkingen
als hiervoor in verband met de beschikbaarheid van de
gegevens.
Volgens de gegevens van 1994 tot 2007 van de peillabo’s is
Brussel het gewest met de hoogste incidentie in vergelijking
met de andere gewesten en de andere grote Vlaamse
en Waalse steden, behalve in 2004, toen in Antwerpen
een epidemie werd opgetekend als gevolg van een
voedselbesmetting.

Sinds 2001 was er in het Brussels Gewest een dalende
tendens in het aantal geregistreerde gevallen (sinds
1994 in België), maar toch wordt een veel groter aantal
gevallen geteld in 2007 als gevolg van een epidemie in
scholen in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. De eerste
gevallen van deze epidemie werden besmet tijdens een
vakantie in een endemisch land (Marokko en Turkije),
waarbij de omvang van de epidemie een intermenselijke
overdracht vergemakkelijkt heeft. Het aantal aan Brusselse
geneesheren-inspecteurs aangegeven gevallen is in 2008
blijven toenemen; bijna de helft van de Belgische gevallen
in 2008 werd aangegeven in Brussel [51] (65 gevallen in 2006,
101 gevallen in 2007, 154 gevallen in 2008) [52].
Volgens de gegevens voor 2004-2007 van de peillabo’s
worden de meeste kiemen in Brussel geïdentificeerd
in de leeftijdscategorie onder 19 jaar, en de minste bij
de 60-plussers. De stijging in 2007 is enkel zichtbaar bij
jongeren onder 15 jaar.

Hepatitis A en vaccinatie
De aanbeveling aan de ouders om hun kinderen te laten vaccineren wanneer ze op vakantie gaan naar een
endemisch land wordt niet altijd opgevolgd, omdat de kostprijs van de vaccinatie niet wordt terugbetaald door
de ziekteverzekering. In zijn rapport nr. 98B bevestigt het KCE dat “de vaccinatie van migrantenkinderen van
1 tot 12 jaar die naar een gebied reizen waar hepatitis A vaak voorkomt, volgens het Centrum voor de Evaluatie
van Vaccinaties, kosteneffectief is. De resultaten van deze studie brengen het KCE ertoe de financiering van deze
vaccinatie aan te bevelen voor alle kinderen van 1 tot 12 jaar die naar gebieden reizen waar de ziekte nog vaak
voorkomt.” Een recente Nederlandse studie (40) wijst op de impact van een doelgerichte vaccinatie van Turkse
en Marokkaanse kinderen; hoewel ze erkent dat de vaccinatie van allochtone kinderen heeft bijgedragen
tot een daling van de incidentie van hepatitis A (een daling die ook werd vastgesteld in de rest van Europa),
rechtvaardigt de huidige lage endemiciteit volgens de auteurs niet langer een prioritair gericht programma;
ze zijn echter wel van mening dat het belangrijk is om elke reiziger die naar endemische contreien reist te
vaccineren, ongeacht zijn land van oorsprong.

51

Persoonlijke mededeling van Johan Bots, geneesheer-hygiëne-inspecteur van het
Brussels Gewest.

52

Merk op dat er meer gevallen aan de hygiëne-inspectie werden aangegeven
dan geregistreerd door de peillabo’s, met name omdat de aangiften werden
aanvaard zonder biologische bevestiging, in het bijzonder wanneer deze gevallen
ondergeschikt waren aan een bestaand geval. Bovendien beschikken de medische
teams van de diensten voor gezondheidspromotie op school, verantwoordelijk voor
het beheer van de epidemieën, sinds 2008 over snelle speekseltests.
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4.7

Intestinale infecties

De toename van het aantal infectiegerelateerde
sterfgevallen in de periode 2003-2007 is voornamelijk te
wijten aan de toename van het aantal sterfgevallen door
intestinale infecties: 221 sterfgevallen voor de periode 20032007 tegenover 44 voor 1998-2002.
Figuur 2-74

De mortaliteit door intestinale infecties neemt toe met
de leeftijd. De stijging van het sterftecijfer tussen de twee
periodes wordt vooral duidelijk vanaf 60 jaar.

Evolutie van de mortaliteit door intestinale infectie, Brussel, 1998-2002 en 2003-2007
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Deze stijging is met name te wijten aan de stijging van de
sterfgevallen door infecties met Clostridium difficile: 11
sterfgevallen in 1998-2002 (25 % van de sterfgevallen door
intestinale infecties), 169 sterfgevallen in 2003-2007 (76 %
van de sterfgevallen). Het sterftecijfer neemt toe met de
leeftijd, vooral vanaf 85 jaar.

De analyse van de overlijdensstatistieken toont een
belangrijke stijging van de mortaliteit als gevolg van
Clostridium difficile vanaf 2001, met een piek in 2004,
gevolgd door een daling; deze stijging is sterker bij vrouwen
dan bij mannen.

Evolutie van het bruto sterftecijfer door Clostridium difficile (als oorspronkelijke doodsoorzaak) naar geslacht, Brussel,
1998-2007

Figuur 2-75
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Hoewel de stijging van de mortaliteit voor heel België geldt,
zijn de gestandaardiseerde sterftecijfers van de Brusselaars
veel hoger dan die in Vlaanderen (statistisch significant
verschillend van 2003 tot 2006).

Figuur 2-76

Evolutie van het voor leeftijd gestandaardiseerde* sterftecijfer door Clostridium difficile (als oorspronkelijke doodsoorzaak) in
Brussel en in Vlaanderen, 2000-2007
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Clostridium difficile: opkomst van een hypervirulente stam
Als gevolg van deze opmerkelijke stijging van de letaliteit en de incidentie van de Clostridium difficile-infectie,
wordt deze infectie de laatste jaren bijzonder scherp in de gaten gehouden. In Canada en in de VS wordt sinds
2002 een belangrijke en duidelijke stijging van morbiditeit en mortaliteit als gevolg van C. difficile-infecties
gemeld. Deze stijging wordt in verband gebracht met de opkomst van een nieuwe hypervirulente stam van
C. difficile (toxinotype III en ribotype 027) (41; 42). In Europa werd deze stam geïsoleerd tijdens epidemische
pieken in sommige landen, zoals Engeland, Nederland, Frankrijk, enz. (43).
In 2005 werd deze stam voor de eerste maal beschreven in België (WIV). In 2006 werd hij dan geïdentificeerd
als oorzakelijke stam van epidemieën in 8 Belgische hospitalen, na een surveillance van het WIV (NSIH:
Nationale Surveillance van infecties in ziekenhuizen) in samenwerking met de BICS (Belgian Infection Control
Society) en het referentielaboratorium van de Université Catholique de Louvain. Volgens de resultaten van
deze surveillance zou de stijging van de incidentie niet worden verklaard door de betere diagnosetechnieken
(Bronnen: http://www.iph.fgov.be/nsih/surv_cdif/inleiding_nl.asp en http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/
plabnl/plabannl/07_cdin_r.pdf).

Tussen 1998 en 2007 vond in Brussel 80 % van de
sterfgevallen in het ziekenhuis plaats en verbleef 36 % van
de slachtoffers vóór zijn overlijden in een instelling.
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4.8

Meningokokkeninfecties

De aangifte van ernstige meningokokkeninfecties is
verplicht. De hieronder voorgestelde gegevens komen uit
de aangiften van gevallen van meningokokkeninfecties
door de referentielaboratoria en het netwerk van peillabo’s
(44), alsook uit de aangiften van geneesheren (van met
name ziekenhuizen en onderwijsinstellingen) aan de
Inspectie van de Hygiëne van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
In de periode 1998-2002 zijn 19 personen overleden aan
een meningokokkeninfectie in het Brussels Gewest, zijnde
0,5 % van de sterfgevallen door infectie; voor de periode
2003-2007 waren er nog 10 sterfgevallen (0,2 % van de
sterfgevallen door infectie).
In 2007 werden in het Brussels Gewest 19 gevallen
van hersenvliesontsteking (incidentie van 1,8/100 000)
aangegeven, in Vlaanderen 82 (1,3/100 000) en in Wallonië
59 (1,7/100 000) [53].

Figuur 2-77

Na een infectiepiek geregistreerd in 2000 [54] en een daling
vanaf 2001 [55] noteert Brussel net zoals in de andere
gewesten een stabilisering van het aantal geregistreerde
gevallen sinds 2004. Voor de periode 2004-2007 werden
in het Brussels Gewest jaarlijks ongeveer 20 gevallen van
hersenvliesontsteking en septicemieën waargenomen,
waarvan 2 of 3 van serogroep C, terwijl serogroep B
predominant bleef (81 %). Het seizoensprofiel toont een
grotere aangifte van de gevallen in de winter en in de herfst.
Het lage aantal gevallen maakt het moeilijk in Brussel de
evolutie in de tijd te interpreteren. Verschillende redenen
kunnen de daling van de serogroep C verklaren (daling in
Brussel vanaf 2003): de doeltreffende vaccinatiecampagne,
de natuurlijke vermindering van de serogroep C of
groepsimmuniteit. Nieuwe studies zijn nodig om het
respectieve gewicht van deze factoren te evalueren.

Evolutie van het aantal meningokokkeninfecties per serogroep, Brussel, 1999-2007
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53

Aan het einde van het derde kwartaal van 2008 bevestigde het referentiecentrum
14 gevallen in het Brussels Gewest tegenover 12 gevallen in dezelfde periode in
2007; het aantal bevestigde gevallen voor heel België bedroeg 83, wat 30 % minder
is dan in 2006 (Bron: Nieuwsbrief nr. 3, WIV 2008).

54

Na de aanbeveling van de Hoge Raad voor Hygiëne werden vanaf 2001 in de drie
gemeenschappen omvangrijke vaccinatiecampagnes tegen de meningokok C
opgestart, waarna het vaccin werd opgenomen in de vaccinatiekalender (voor meer
details, zie de Gezondheidsindicatoren 2004).
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In Vlaanderen en Wallonië werd deze daling pas waargenomen vanaf 2002, met een
daling van de helft van de infecties met serogroep C. Deze daling is zowel zichtbaar
in de gevaccineerde als in de niet-gevaccineerde leeftijdscategorieën.
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Wanneer de evolutie van de leeftijdsverdeling wordt
bekeken, valt een daling op van het aantal gevallen onder
de 25 jaar (en vooral bij de zeer jonge kinderen) maar maken
zij nog altijd ¾ van de gevallen uit in 2007.
In 2007 waren de drie gevallen van serogroep C ouder dan
19 jaar.
Figuur 2-78

Evolutie van het aantal meningokokkeninfecties naar leeftijd, Brussel, 1999-2007
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4.9

Ademhalingsinfecties

4.9.1 De griep (Influenza A en B)
In de periode 2003-2007 werden 28 sterfgevallen door
de griep geregistreerd, zijnde een sterftecijfer van 0,6 per
100 000 inwoners. Het sterftecijfer neemt toe met de leeftijd:
er worden geen sterfgevallen vóór 45 jaar geregistreerd.
Figuur 2-79

Het sterftecijfer gaat van 1,2 per 100 000 inwoners voor de
75-79-jarigen naar 23,3 per 100 000 voor mensen van 95 jaar
en ouder. Dit verklaart het hogere sterftecijfer bij vrouwen
dan bij mannen (0,7 versus 0,4 per 100 000).

Evolutie van het aantal overlijdens te wijten aan griep en aan pneumonie door pneumokokken, Brussel, 1998-2007
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Het aantal sterfgevallen als gevolg van de griep
verschilt van jaar tot jaar, maar er worden meerdere
mortaliteitspieken genoteerd sinds 2002. De gegevens van
de huisartsenpeilpraktijken maken melding van jaarlijkse
epidemieën maar de epidemieën met hoge intensiteit (20032004, 2006-2007) stemmen niet altijd overeen met een
mortaliteitspiek (45). De virulentie van de epidemiestammen
en de vaccinatiegraad van de bevolking (zie verder) hebben
waarschijnlijk een invloed op de mortaliteit.
Het aantal door de peillabo’s aangegeven gevallen stijgt
jaar na jaar (x 4 tussen 2004 en 2007): in 2007 werden 544
gevallen aangegeven, een incidentie die hoger wordt
geraamd dan in de andere gewesten.

In 82 % van de aangegeven gevallen zijn de patiënten
kinderen jonger dan 5 jaar, waarvan meer dan 40 % jonger
dan één jaar, waarschijnlijk omdat deze kinderen het vaakst
in ziekenhuizen worden opgenomen. De diagnose van
griep bij volwassenen steunt steeds minder vaak op een
serologische bevestiging.
Tabel 2-13
0-19 jaar
20-59 jaar
60+ jaar
Alle leeftijden

Aantal diagnoses van influenzae A en B, Brussel,
2004-2007
2004
2005
2006
2007
110
283
405
502
11
8
10
33
9
10
1
9
130
301
416
544
Bron: peillabo’s, WIV

4.9.2 Pneumonieën door pneumokokken
Pneumonieën door pneumokokken vertegenwoordigen
2,1 % van de sterfgevallen door pneumopathieën voor de
periode 2003-2007. Dit is meer dan voor de periode 19982002 (1,7 %). Jaarlijks worden gemiddeld 8,3 sterfgevallen
aangegeven, waarvan 64 % bij mensen van 75 jaar en
ouder. Er wordt geen daling vastgesteld van het aantal
sterfgevallen door pneumonieën door pneumokokken na
verloop van tijd (zie figuur 2-79).
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Het aantal gevallen bij Brusselaars van 60 jaar en ouder
geïdentificeerd door de peillabo’s toont geen daling, en zelfs
een stijging in 2005.
In België heeft minder dan een derde van de mensen
ouder dan 60 van hun huisarts het pneumokokkenvaccin
met 23 valenties gekregen; de dekking is iets beter in het
Franstalige deel van het land omdat de beroepsorganisaties
de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (46)
volledig hebben gevolgd. Cijfers voor Brussel zijn niet
beschikbaar.
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5.

Geestelijke gezondheid

5.1

Globaal overzicht

Geestelijke gezondheid is een essentieel onderdeel van
gezondheid in het algemeen. Ze komt trouwens meestal ook
voor in het beeld dat mensen van hun eigen gezondheid
hebben.
Ze kan positief worden benaderd, bijvoorbeeld via de
“indicator van de positieve geestelijke gezondheid”
(vitaliteitsschaal van de SF-36) uit de gezondheidsenquête
die de gewaargeworden graad van dynamisme en
energie evalueert [56]. Voor de Brusselaars is die 56,3 (58,8
voor mannen en 54,1 voor vrouwen), wat lager is dan in
Vlaanderen en hoger dan in Wallonië (na standaardisering
voor leeftijd) (1).

De geestelijke gezondheid kan ook worden benaderd via
indicatoren voor mentale problemen. De omvang van de
problemen kan worden geëvalueerd dankzij verschillende
informatiebronnen: de mortaliteitsgegevens, opnames
in psychiatrische ziekenhuizen, de gegevens in verband
met de invaliditeit of nog enquêtes zoals de Nationale
Gezondheidsenquête voor volwassenen of de HBSCenquête voor adolescenten.

In de HBSC-enquête (47) verklaren 83,3 % van de mannelijke
adolescenten en meer dan 73,5 % van de vrouwelijke
adolescenten gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Jongens
hebben meer zelfvertrouwen dan meisjes (74 % versus
51,6 %).

Zelfmoord is de belangrijkste oorzaak van verloren
potentiële levensjaren vóór 75 jaar bij mannen en de tweede
oorzaak bij vrouwen.

Figuur 2-80

De omvang van de mentale problemen maakt van
de geestelijke gezondheid een prioriteit voor de
volksgezondheid in het Brussels Gewest.

Incidentie van het aantal verloren potentiële levensjaren vóór 75 jaar (/ 100 000), top 5 naar geslacht, Brussel, 1998-2002
en 2003-2007
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Het gaat om 4 items die de energie en vermoeidheid van individuen meten. De
indicator heeft een schaal van 1 tot 100, waarop de hoge waarden wijzen op meer
vitaliteit of energie.
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Mentale problemen zijn ook de eerste invaliditeitsoorzaak
bij Brusselaars, zowel bij mannen als bij vrouwen, bij
arbeiders en bij bedienden; het aantal invaliditeiten als
gevolg van mentale problemen stijgt voortdurend, van
7 399 in 2000 tot 9 257 in 2007, een stijging van 25 %.

Figuur 2-81

Evolutie van de invaliditeit per oorzaak, Top 5 naar geslacht, Brussel, 2000 en 2007
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De Gezondheidsenquête van 2004 wees op een beduidend
hoger percentage psychologisch “onbehagen” bij de
inwoners van Brussel ouder dan 15 jaar in vergelijking met
de andere grote Belgische steden: 12,8 % van de mannen
en 18,6 % van de vrouwen vertonen psychologische
moeilijkheden [57] (1). 22,9 % van de mannen en 27,6 % van
de vrouwen hadden recent minstens één specifiek mentaal
gezondheidsprobleem (somatische stoornis, depressie,
angst, slaapstoornis, volgens de SCL-90R [58]).

Figuur 2-82

In 2006 werden 7 873 opnamen van Brusselaars in de
psychiatrie geregistreerd [59]. Het aantal opnamen in Brussel
is lager dan in de andere gewesten en verschilt duidelijk
vanaf 2004. Volgens de FOD Volksgezondheid [60] kan dit
verschil worden verklaard door drie factoren: de duur
van het verblijf (langer in Brussel), de onderregistratie (de
ziekenhuizen registreren niet alle verblijven in de MPGdatabase) en de reconversie van bedden (meer reconversie
van C-bedden in A-bedden (bedden voor acute psychiatrie)
in Vlaanderen en in Wallonië dan in Brussel).

Evolutie van het aandeel opnames in een psychiatrische dienst, België, 2000-2006
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Alcohol- of drugverslaving is natuurlijk verbonden met de
geestelijke gezondheid. Deze problemen worden behandeld
in het hoofdstuk “Levensstijl” van Deel III “Determinanten
van gezondheid”.

Mentale problemen zijn de eerste invaliditeitsoorzaak
bij de Brusselaars en deze oorzaak stijgt nog
steeds. Het psychologisch “onbehagen” bij de
Brusselaars is groter dan dat bij de inwoners
van de andere grote Belgische steden.

57

Het betreft de GHQ-score ≥ 4. De General Health Questionnaire laat toe het begrip
globaal psychologisch welzijn te beoordelen. De resultaten zijn een uitdrukking van
de mogelijkheid om aan een psychische stoornis te lijden. Elk item varieert op een
schaal van 0 tot 4, waarbij een hogere score wijst op een grotere waarschijnlijkheid/
ernst van psychologisch onbehagen.

58

De “Symptom Checklist-90-Revised” (SCL-90-R) wordt gebruikt om te peilen naar
bepaalde specifieke psychologische aandoeningen.
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Deze gegevens zijn afkomstig van de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) die
gegevens verzamelen over alle patiënten die in een psychiatrisch ziekenhuis, een
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, initiatieven voor beschut

wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis worden opgenomen. Het gaat om
het aantal verblijven en niet om het aantal personen (eenzelfde persoon kan
gedurende de bestudeerde periode verschillende malen worden opgenomen). Er
moet voorzichtig worden omgesprongen met dit begrip “aantal”. De verschillen
tussen de gewesten, leeftijd of geslacht zouden eventueel in verband gebracht
kunnen worden met verschillen in termen van het aantal verblijven per jaar (een
hoog aantal verblijven van korte duur versus een enkel verblijf van lange duur)
(https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512879&_dad=portal&_
schema=PORTAL).
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Persoonlijke mededeling: Jean-Pierre Gorissen.
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5.2

Zelfmoord

5.2.1 Mortaliteit
In 2007 werden 154 sterfgevallen door zelfmoord
geregistreerd, 102 mannen en 52 vrouwen [61].
Voor de afgelopen 20 jaar wordt een dalende tendens
waargenomen in het aantal zelfmoorden, in het bijzonder bij
mannen. Zelfmoord blijft het vaakst voorkomen bij mannen:

Figuur 2-83

na controle voor leeftijd ligt het sterftecijfer van mannen
2,1 maal hoger dan bij vrouwen. Toch is bij jongeren onder
20 jaar het zelfmoordcijfer bij meisjes even hoog als bij
jongens.

Evolutie van het zelfmoordcijfer naar geslacht, Brussels Gewest, 1990-2007
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Met de gestandaardiseerde sterftecijfers van 21,7/100 000
voor mannen en 10,6/100 000 voor vrouwen voor de
periode 2003-2007 ligt het sterftecijfer door zelfmoord in het
Brussels Gewest hoger dan het Europese gemiddelde. Voor
mannen is het van dezelfde orde van grootte als de aantallen
geregistreerd voor de provincies Antwerpen en VlaamsBrabant, maar lager dan die van de andere Vlaamse provincies
of van het noorden van Frankrijk. Het ligt daarentegen hoger
dan in stedelijke regio’s zoals Ile de France, Berlijn, Londen of
Stockholm. Voor vrouwen behoort het zelfmoordcijfer in het
Brussels Gewest tot de hoogste van Europa. Het is hoger dan
het aantal zelfmoorden in Vlaams-Brabant en stedelijke regio’s
zoals Ile de France, Londen, Berlijn of Stockholm (7).
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In vergelijking met de cijfers die werden geregistreerd
in Vlaanderen voor de periode 2004-2006 (15,9), is het
gestandaardiseerd zelfmoordcijfer van Brussel (15,7) iets
lager (het is kleiner dan de cijfers van Vlaanderen voor
mannen maar iets hoger voor vrouwen) (http://www.zorg-engezondheid.be/doodsoorzaken.aspx).

Men schat in het algemeen en voor het hele land dat de statistieken voor mortaliteit
door zelfmoord het werkelijke aantal sterfgevallen door zelfmoord onderschatten.
Voor meer details verwijzen wij naar de sectie Methodologie van het dossier over
zelfmoord dat het Observatorium in 2003 heeft gepubliceerd (www.observatbru.be).
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Bij mannen nemen de zelfmoordcijfers toe met de leeftijd,
met een stagnering tussen 45 en 65 jaar en vervolgens
een snelle stijging na 70 jaar. Bij vrouwen is er een minder
opmerkelijke toename met de leeftijd dan voor mannen, met
een stagnering vanaf 45 jaar.
Figuur 2-84

Zelfmoordcijfer naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 2003-2007
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De laatste tien jaar dalen de zelfmoordcijfers bij oudere
mannen.
Evolutie van de zelfmoordcijfers naar leeftijd en geslacht, Brussel, 1998-2007
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Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Bijna de helft van de zelfmoorden wordt gepleegd in de
leeftijdscategorie 40-64 jaar. Het aandeel van zelfmoorden
in deze leeftijdscategorie stijgt mettertijd (figuur 2-86).

Voor de periode 2003-2007 vertegenwoordigt zelfmoord
bij adolescenten minder dan 2 % van de zelfmoorden bij
mannen en bijna 3 % bij vrouwen.

Evolutie van de verdeling van de overlijdens door zelfmoord naar leeftijd, Brussel,
vergelijking 1998-2002 en 2003-2007

Figuur 2-86
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Zelfmoord is verantwoordelijk voor 10 % van de
sterfgevallen bij mannelijke en 23 % bij vrouwelijke
adolescenten (tabel 2-14). Het is de enige leeftijdscategorie
waarvoor het aantal zelfmoorden even hoog is bij jongens
als bij meisjes.
Tabel 2-14

10-19 jaar
20-39 jaar
40-64 jaar
65 jaar+

Bij de jongvolwassenen is zelfmoord verantwoordelijk voor
een op de vier sterfgevallen bij mannen en een op de vijf
sterfgevallen bij vrouwen. Er is geen noemenswaardige
evolutie tussen de twee periodes.

Aantal zelfmoorden en percentage van overlijdens naar leeftijd en geslacht, vergelijking 1998-2002 en 2003-2007, Brussel
Mannen
Vrouwen
1998-2002
2003-2007
1998-2002
2003-2007
n
n sterfte
%
n
n sterfte
%
n
n sterfte
%
n
n sterfte
%
9
91
9,9 %
7
60
11,7 %
7
43
16,3 %
8
35
22,9 %
218
868
25,1 %
168
671
25,0 %
79
417
18,9 %
69
358
19,3 %
244
4 666
5,2 %
265
4 386
6,0 %
134
2 707
5,0 %
138
2 715
5,1 %
138
17 025
0,8 %
108
15 976
0,7 %
94
24 020
0,4 %
81
22 555
0,4 %
Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Mannen en vrouwen gebruiken verschillende manieren
om zelfmoord te plegen. Mannen gebruiken vaker een
vuurwapen en hangen zich vaker op dan vrouwen. Vrouwen
op hun beurt plegen vaker zelfmoord met behulp van drugs
of geneesmiddelen of door van een hoogte te springen.
Er is weinig evolutie waar te nemen tussen de twee
bestudeerde periodes.
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Het risico op zelfmoord is lager in de niet-grootstedelijke
gebieden (niet geïllustreerd).
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Figuur 2-87

Verdeling van de wijze om zelfmoord te plegen naar geslacht, Brussel, 2003-2007
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5.2.2 Zelfmoordpogingen
In de gezondheidsenquête van 2004 werd gevraagd
of de respondent in de voorbije 12 maanden een
zelfmoordpoging had ondernomen en of hij/zij al een
zelfmoordpoging ondernam gedurende zijn/haar hele
levensloop.
De vraag naar een zelfmoordpoging in het afgelopen
jaar werd door 0,5 % van de Brusselse respondenten in
2004 positief beantwoord, wat geëxtrapoleerd naar de
hele bevolking zou betekenen dat in 2004 ongeveer 5 000
Brusselaars minstens 1 (mislukte) poging tot zelfmoord
ondernamen. Gezien de lage aantallen is deze vraag
verder erg moeilijk betrouwbaar te analyseren naar leeftijd,
geslacht, SES enz.

Figuur 2-88

De vraag naar pogingen doorheen de levensloop levert wel
genoeg data. Anderzijds rijzen er bij deze vraag even goed
problemen omtrent validiteit en betrouwbaarheid (accurate
herinneringen?, afzwakking van het evenement naargelang
het langer geleden is?, subjectieve rapportering?, enz.).
De patronen naar leeftijd en geslacht die gevonden worden
voor zelfmoordpogingen zien er heel anders uit dan deze
voor zelfmoord (zie figuur 2-83). Relatief meer vrouwen dan
mannen geven aan ooit een zelfmoordpoging te hebben
ondernomen en voor beide geslachten wordt een piek
vastgesteld bij de 45-54- jarigen.

Aandeel personen dat minstens één zelfmoordpoging rapporteert gedurende hun leven, Brussels Gewest, 2004
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De vergelijking met de andere stedelijke gebieden in België
toont aan dat het risico op een zelfmoordpoging iets lager
ligt in de grote Vlaamse steden dan in het Brussels Gewest,
veel hoger is voor vrouwen in grote Waalse steden en
minder hoog in de niet-stedelijke gebieden.

Aandeel personen dat minstens één zelfmoordpoging rapporteert gedurende
hun leven naar woonplaats en geslacht, 2004

Figuur 2-89
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5.3

Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende mentale
gezondheidsproblemen. Een depressie zorgt niet alleen
voor veel psychisch leed, het is ook een van de belangrijkste
risicofactoren voor zelfmoord. Ze is tevens de oorzaak van
een stijgende arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.
Volgens de Gezondheidsenquête uit 2004 verklaren 6,6 %
van de mannelijke en 8,4 % van de vrouwelijke Brusselaars
het afgelopen jaar aan een depressie te hebben geleden
(1) [62].

62

Mensen met mentale problemen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, zijn niet
opgenomen in de Gezondheidsenquête.

63

De “Symptom Checklist-90-Revised” (SCL-90-R) wordt gebruikt om te peilen naar
bepaalde specifieke psychologische aandoeningen.

112

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

De
gezondheidsenquête
onderzoekt
depressieve
stoornissen ook via een zelfevaluatievragenlijst [63]. Dit
instrument dat peilt naar de psychologische toestand
laat toe om onafhankelijk van een eventuele medische
diagnose personen die aan depressieve stoornissen lijden
te identificeren (48). Hieronder wordt deze variabele
besproken.
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Volgens deze vragenlijst vertonen 7,0 % van de mannen
en 11,8 % van de vrouwen depressieve stoornissen (de
verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant na
controle voor leeftijd). Er is geen significante evolutie tussen
2001 en 2004.

Figuur 2-90

Er zijn evenmin significante verschillen tussen het Brussels
Gewest en de andere grote steden.
De frequentie van depressieve stoornissen neemt toe met
de leeftijd, maar er wordt een piek genoteerd rond 35-44
jaar bij mannen en 45-54 jaar bij vrouwen.

Aandeel personen met depressieve stoornissen naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
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Depressieve stoornissen komen het vaakst voor bij mensen
met een laag opleidingsniveau en bij werklozen.
In 2006 werden 1 517 Brusselaars voor een depressie in de
psychiatrie opgenomen [64].

Figuur 2-91

Het aantal opnamen voor depressie neemt de laatste jaren
af in het Brussels Gewest, terwijl het stijgt in Vlaanderen en
stabiel blijft in Wallonië.
Het aantal opnamen is hoger voor vrouwen dan voor
mannen, en is maximaal voor de leeftijdscategorie 40-49
jaar.

Aandeel opnames voor depressie naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 2000-2006
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Het gebruik van antidepressiva bij mannen is gestegen
tussen 1997 en 2004. In 2004 verklaarden 5,1 % van de
mannen en 8,7 % van de vrouwen antidepressiva te nemen.
Dit percentage is het grootst tussen 45 en 54 jaar: 9,2 %
mannen en 13,2 % vrouwen.
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Zie voetnoot 59.
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5.4

Psychotische stoornissen

De opnamecijfers [65] voor schizofrenie en andere
psychotische stoornissen zijn veel hoger voor de inwoners
van Brussel dan voor de inwoners van de andere gewesten
(zie figuur 2-92).
Verschillende studies in Europa hebben gewezen op
het grotere aantal gevallen van schizofrenie en andere
psychotische stoornissen in stedelijke gebieden.
Waarschijnlijk ligt een interactie tussen genetische factoren
en milieufactoren eigen aan grote steden aan de oorsprong
van dit fenomeen. Tot de factoren die leiden tot een hogere
psychosefrequentie behoren de sociaaleconomische
kwetsbaarheid en een lagere sociale cohesie; uit een studie
in Nederland blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen voor
schizofrenie, niet-affectieve en niet-organische psychotische

Figuur 2-92

stoornissen en neurotische aandoeningen duidelijk verband
houdt met het sociaaleconomische niveau (49).
De frequentie van psychosen is ook hoger bij bepaalde
groepen migranten in Nederland of in het Verenigd
Koninkrijk. Er bestaat tevens een verband tussen
cannabisgebruik en de ontwikkeling van psychotische
stoornissen (50-53).
Deze verschillende factoren verklaren waarschijnlijk deels
de grote waargenomen verschillen tussen het Brussels
Gewest en de rest van het land, maar bovendien mag een
selectie-effect evenmin worden uitgesloten: een grootstad
als Brussel “ontvangt” ook mensen die, als gevolg van grote
psychiatrische problemen, dakloos worden en worden
opgevangen in de Brusselse opvangstructuren.

Aandeel opnames voor schizofrenie en psychosen naar gewest, 2000-2006
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Deze cijfers moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd aangezien de noemer
het aantal opnames betreft en niet het aantal patiënten. Verschillen tussen de
gewesten, leeftijden of geslachten kunnen eventueel te wijten zijn aan verschillen
in aantal opnames per jaar (verschillende kortdurende opnames voor 1 patiënt of
een langdurige opname).
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De opnamecijfers zijn hoger voor mannen dan voor
vrouwen en we zien een opnamepiek voor mannen van 20
tot 29 jaar.
Figuur 2-93

Aandeel opnames voor schizofrenie of psychosen naar leeftijd en geslacht, Brusselaars, 2000-2006
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Behalve de psychiatrische zorgen in de ziekenhuizen
impliceert de frequentie van de psychotische stoornissen
in een grootstad als Brussel bijzondere behoeften
op het vlak van psychosociale begeleiding om deze
mensen voldoende levenskwaliteit te bieden. Mensen
die aan deze aandoeningen lijden, hebben een veel
kortere levensverwachting, niet alleen omwille van het
zelfmoordrisico, dat duidelijk hoger ligt dan bij de algemene
bevolking, maar ook als gevolg van de complicaties van
verschillende gezondheidsproblemen die slecht zijn
behandeld als gevolg van de psychosociale moeilijkheden
(53).
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Psychotische aandoeningen komen vaker voor in
stedelijke gebieden en worden in de hand gewerkt
door de sociaaleconomische kwetsbaarheid.
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5.5

Angst en slaapstoornissen

Behalve de hierboven aangehaalde specifieke mentale
gezondheidsproblemen lijden talrijke Brusselaars aan
slaapstoornissen, angst of overmatige stress.
Bijna een op de vijf Brusselaars lijdt aan slaapstoornissen,
zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen; 5,5 %
van de mannen en 8,2 % van de vrouwen hebben
angststoornissen (1).
Figuur 2-94

Deze problemen komen in het Brussels Gewest niet vaker
voor dan in de andere grote steden (slaapstoornissen
komen beduidend vaker voor bij Vlaamse vrouwen en
angststoornissen bij Waalse vrouwen).

Frequentie van slaapstoornissen en angststoornissen naar geslacht en woonplaats, 2004
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Deze stoornissen kunnen leiden tot het gebruik
van psychotrope geneesmiddelen, zoals slaap- of
kalmeermiddelen. Vrouwen gebruiken vaker psychotrope
geneesmiddelen dan mannen: 13,4 % van de Brusselse

Percentage van de Brusselaars dat slaapmiddelen of kalmeermiddelen heeft gebruikt, naar leeftijd, 2004
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Figuur 2-95

vrouwen verklaart in de gezondheidsenquête 2004 de
afgelopen twee weken slaapmiddelen te hebben genomen,
tegenover 6,9 % van de mannen. Voor kalmeermiddelen
bedragen deze percentages respectievelijk 9,6 % en 6,3 %.

Bron: Gezondheidsenquête 2004, WIV

Bijna een op de zeven vrouwen verklaart een slaapmiddel te gebruiken.
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6.

Ongevallen

Volgens de Gezondheidsenquête uit 2004 verklaart bijna
7 % van de Brusselaars (7,3 % van de mannen en 6,3 % van
de vrouwen) het slachtoffer te zijn geweest van een ongeval
waarvoor ze naar een arts of ziekenhuis zijn gegaan in de 12
maanden die aan de enquête voorafgingen (54) [66].
De ongevallenfrequentie onder de bevolking is niet echt
gedaald sinds de enquête van 2001, behalve in het Brussels
Gewest (54).
De aangegeven accidentele traumata zijn het vaakst
te wijten aan ongevallen op de weg (31 %) [67] en op de
werkplek of op school (28 %), gevolgd door ongevallen in
de privésfeer (27 %), ongevallen tijdens het sporten (16 %)
en ongevallen op een openbare plaats (6 %).
In 2007 zijn 345 Brusselaars overleden aan een ongeval,
dit is bijna 4 % van alle sterfgevallen. Het sterftecijfer door
ongevallen is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven.

6.1

Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallen in het Brussels Gewest kunnen
op twee manieren worden geanalyseerd: enerzijds
door aandacht te besteden aan de ongevallen op het
grondgebied van het Gewest, ongeacht uit welk gewest
de werknemers afkomstig zijn; anderzijds door zich toe te
spitsen op de arbeidsongevallen waarvan de slachtoffers
Brusselaars zijn, ongeacht het gewest waar ze werken.
Met de eerste manier kan worden gevolgd in welke mate
de economische activiteiten op het Brussels grondgebied
ongevallen veroorzaken, terwijl met de tweede manier de
impact van de beroepsactiviteit als oorzaak van ongevallen
op de gezondheid van de Brusselaars kan worden gevolgd.
Voor de arbeidsongevallen van de Brusselaars zijn de
gegevens beschikbaar vanaf 2005.
Voor beide manieren wordt gebruik gemaakt van de
gegevens van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO),
die enkel betrekking hebben op de privésector. Dit is een
belangrijke beperking aangezien de openbare sector goed
is voor 38 % van de totale tewerkstelling in het Brussels
Gewest (55). We kunnen de gegevens bovendien niet
kruisen met gegevens over het totaal aantal werknemers
per sector zodat het ook niet mogelijk is om relatieve cijfers
per sector te bepalen.
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De vragen die tijdens de Gezondheidsenquête van 2004 werden gesteld waren:
“Hebt u de afgelopen 12 maanden een of meerdere ongevallen gehad
waardoor u een arts of ziekenhuis hebt moeten raadplegen? In welke
omstandigheid is het ongeval (zijn deze ongevallen) gebeurd? (meerdere
antwoorden mogelijk indien meerdere ongevallen worden gemeld): Op het werk
(kantoor, werkplaats, werf,…). Op school/in de crèche/college (in de klas, op de
speelplaats, turnzaal,…). Tijdens het beoefenen van een sport. Op de openbare
weg (straat, trottoir, oversteekplaats voor voetgangers,…). Op een openbare plaats
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(park, post, café,…). Thuis (keuken, badkamer, trap,…). Rond het huis (tuin,
garage,…). Andere (verduidelijk…)”.
67

Dit wil zeggen dat van iedereen die verklaard heeft het slachtoffer van een ongeval
te zijn geweest 31 % het slachtoffer is geweest van een verkeersongeval. Aangezien
verschillende ongevallen konden worden gemeld, kan het totale aantal ongevallen
het totale aantal slachtoffers overstijgen, en dus is de som van de percentages meer
dan 100 %.
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6.1.1 Ongevallen in het Brussels Gewest
Het aantal arbeidsongevallen in het Brussels Gewest daalt
sinds 2000, in het bijzonder wat betreft de ongevallen
op de werkplek (Figuur 2-96). Mannen worden vaker het
slachtoffer van ongevallen: in 2007 betrof 64 % van de
ongevallen in Brussel mannen.

Figuur 2-96

Evolutie van het aantal arbeidsongevallen in het Brussels Gewest, 2000-2007
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In 2007 waren 48,3 % van de slachtoffers van een
arbeidsongeval in het Brussels Gewest inwoners van Brussel;
51,8 % was afkomstig uit andere provincies, meer bepaald
Vlaams-Brabant (17,6 %), Henegouwen (9,7 %) en WaalsBrabant (6,2 %).
In sommige economische sectoren gebeuren procentueel
meer arbeidsongevallen, wat niet te verwachten zou zijn
gezien het aantal werknemers dat ze tewerkstellen (55). Dit
is het geval voor de bouwsector, met minder dan 3 % van de
werknemers in het Brussels Gewest en meer dan 13 % van
de arbeidsongevallen van de privésector. Dit is eveneens
het geval voor de industrie, met 5 % van de werknemers en
bijna 11 % van de arbeidsongevallen van de privésector.
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6.1.2 Arbeidsongevallen bij Brusselaars

Aantal arbeidsongevallen naar geslacht en plaats,
Brussels Gewest, 2007

Figuur 2-97

De gegevens betreffende de arbeidsongevallen van
Brusselaars hebben betrekking op de periode 2005-2007.
Iets minder dan 11 000 Brusselaars worden elk jaar het
slachtoffer van een arbeidsongeval. Dit aantal blijft stabiel
tussen 2005 en 2007. 86 % van deze ongevallen vindt plaats
op de werkplek en 14 % op weg naar het werk. Wat betreft
de locatie gebeurt 74,4 % van de ongevallen waarvan
Brusselaars het slachtoffer worden in het Brussels Gewest en
14,7 % in Vlaams-Brabant.

Aantal gevallen
8 000

Mannen zijn het slachtoffer van 67,7 % van de ongevallen.
De oververtegenwoordiging van mannen wordt verklaard
door het type werk dat ze uitvoeren (zie lager) en heeft
enkel betrekking op de arbeidsongevallen op de werkplek
(91 % van de ongevallen bij mannen). Het aantal ongevallen
op weg naar het werk ligt dan weer iets hoger bij vrouwen
dan bij mannen.
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De verdeling per leeftijd en geslacht van de slachtoffers van
een arbeidsongeval wordt vooral verklaard door het type
werk: 81 % van de arbeidsongevallen bij mannen en 45 % bij
vrouwen betreffen arbeiders. De meeste arbeidsongevallen
bij vrouwen betreffen bedienden (54 %).
55,2 % van de Brusselse slachtoffers van een arbeidsongeval
werkt minder dan vijf jaar in het bedrijf.

Figuur 2-99

Aantal arbeidsongevallen naar leeftijd, geslacht en beroepsstatuut, Brussels Gewest, 2005-2007
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Voor de periode 2005-2007 worden 12 dodelijke ongevallen
geteld op de werkplek en 5 op weg naar het werk. Het
aantal dodelijke ongevallen is gedaald: 11 in 2005, 3 in 2006,
3 in 2007.
De gevolgen van de arbeidsongevallen zijn dan weer niet
verwaarloosbaar. In 2007 leidden 5 310 ongevallen (48,9 %)
tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid - waarvan 1 528 tot
een ongeschiktheid van meer dan één maand – en 1 257
(11,6 %) tot een blijvende ongeschiktheid [68].
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De ongevallen bij arbeiders hebben vaker ernstige gevolgen
dan de ongevallen bij bedienden. Bij arbeiders gebeuren
anderhalve maal meer dodelijke ongevallen, 55,1 % van
de ongevallen bij arbeiders leidt tot een tijdelijke en
13 % tot een permanente arbeidsongeschiktheid (versus
respectievelijk 35,6 % en 9,2 % bij bedienden).
Er gebeuren anderhalve maal meer
dodelijke ongevallen bij arbeiders
dan bij bedienden in Brussel.

Een blijvende ongeschiktheid betekent niet dat de werknemer niet meer kan
werken; deze ongeschiktheid kan immers gedeeltelijk zijn, wat betekent dat die
persoon niet elke mogelijkheid heeft verloren om een geregeld inkomen uit arbeid
te verkrijgen op de arbeidsmarkt.
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6.2

Verkeersongevallen

Mortaliteit
11,7 % van alle sterfgevallen door een ongeval in de periode
2003-2007 was te wijten aan een verkeersongeval (17,5 %
voor mannen en 6,6 % voor vrouwen). 136 mannelijke en
58 vrouwelijke Brusselaars overleden als gevolg van een
verkeersongeval [69].
Het aandeel van verkeersongevallen in alle sterfgevallen
door een ongeval is het grootst voor adolescenten: 44 %
van de sterfgevallen door een ongeval bij jongens en 50 %
van de sterfgevallen door een ongeval bij meisjes (zie
overzichtstabel 2-15).

Figuur 2-100

Het sterftecijfer (gestandaardiseerd voor leeftijd) door een
verkeersongeval ligt driemaal hoger voor mannen dan voor
vrouwen.
Het sterftecijfer door een verkeersongeval blijft dalen, in
het bijzonder voor jongvolwassenen. Tussen de periodes
1998-2002 en 2003-2007 is het sterftecijfer door een
verkeersongeval met 36 % gedaald, zowel voor mannen als
voor vrouwen.

Evolutie van sterftecijfers door verkeersongevallen naar geslacht en leeftijd, Brussels Gewest, 1998-2007
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De sterfgevallen in Wallonië zijn hierin niet inbegrepen. In 2004 zijn 10 Brusselaars
overleden door een verkeersongeval in Wallonië.
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Morbiditeit
Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
analyseert de verkeersongevallen in België aan de hand van
de ongevallenregistraties door de politie. Naast de dodelijke
ongevallen kunnen zo ook de ongevallen die ernstige of
lichte letsels tot gevolg hebben worden opgevolgd. De
vergelijkingen tussen de regio’s zijn niet gebaseerd op de

Figuur 2-101

woonplaats van het slachtoffer maar op de plaats waar het
ongeval zich heeft voorgedaan. Gezien de grote verschillen
in verkeersdichtheid en -intensiteit in de gewesten worden
de ongevallencijfers berekend op basis van het aantal
kilometers die in het gewest worden afgelegd [70].

Evolutie van dodelijke ongevallen per miljard kilometers afgelegd, in de drie gewesten, 1990-2007
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Figuur 2-102

Evolutie van het aantal ongevallen met ernstig gewonden tot gevolg per miljard afgelegde kilometers in de drie gewesten,
1990-2007
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De cijfers van 2002 zijn door een stippelijn weergegeven aangezien er door de
politiehervorming in enkele Brusselse en Waalse politiezones een significante
onderregistratie is geweest.
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Figuur 2-103

Evolutie van het aantal ongevallen met licht gewonden tot gevolg per miljard afgelegde kilometers, in de drie Gewesten,
1990-2007
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Brussel telde minder dodelijke ongevallen of ongevallen
met ernstige verwondingen (per afgelegde kilometer in
het gewest) dan de andere gewesten. Toch stijgt het aantal
zware verwondingen de laatste jaren lichtjes. Deze stijging
doet zich niet voor in de andere gewesten.
Het aantal lichtgewonden per afgelegde kilometer lag
daarentegen in Brussel altijd hoger dan in Vlaanderen en
Wallonië.
Voor de verklaring van deze verschillen zijn een aantal
elementen aan te voeren. Door het grootstedelijke karakter
ligt de gemidddelde snelheid in Brussel lager dan in
Vlaanderen en Wallonië wat zich weerspiegelt in relatief
Figuur 2-104

minder ernstige ongevallen. Het is ook belangrijk te weten
dat de voetgangerkilometers niet zijn opgenomen in
deze statistiek maar de voetgangersongevallen wel. De
ongevallencijfers voor Brussel kunnen hierdoor gedeeltelijk
overschat worden.
De evolutie van het aantal sterfgevallen (in de 30 dagen
na het ongeval) per 1000 ongevallen toont aan dat de
ongevallen in het Brussels Gewest relatief minder erg zijn
dan elders in het land. Ook hier biedt de gemiddeld lagere
snelheid een mogelijke verklaring.

Ernst van de ongevallen (overlijden binnen 30 dagen na het ongeval) per gewest, 1991-2007
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De helft van de verkeersslachtoffers bevond zich in een
personenauto. Een kwart van de slachtoffers van een
ongeval waren “zwakke weggebruikers”.

Figuur 2-105

Slachtoffers van verkeersongevallen in het Brussels
Gewest, 2007
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vaker voor in de twee andere gewesten.

Andere of onbekend
5,2%
Voetgangers
22,1%

Fietsers
5,9%

Auto's
51,8%
Bron: BIVV

6.3

Ongevallen in het dagelijks leven

Ongevallen “in het dagelijks leven” omvatten ongevallen
in de privésfeer (thuis of in de tuin), en ongevallen op
school, tijdens het sporten of in de vrije tijd buitenshuis.
Deze definitie sluit dus verkeersongevallen, agressie,
zelfmoord, ongevallen als gevolg van natuurrampen en
arbeidsongevallen uit [71].

Tabel 2-15

0-9 jaar
10-19 jaar
20-39 jaar
40-64 jaar
65-79 jaar
80 jaar +
Totaal

Mortaliteit
In de periode 2003-2007 werden 1 458 sterfgevallen door
niet aan het verkeer gerelateerde ongevallen geregistreerd,
een gemiddelde van 292 per jaar.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling
van de sterfgevallen door ongevallen volgens de
oorzaak naargelang de leeftijd. Dodelijke valpartijen
vertegenwoordigen 35,4 % van de sterfgevallen door
ongevallen in het dagelijks leven en betreffen vooral
ouderen (81 %).

Verdeling van overlijdens door ongevallen naar leeftijd volgens het type ongeval, Brussels Gewest, 2003-2007
Mannen
Vrouwen
Andere ongevallen
Andere ongevallen
Totaal
VerkeersTotaal
Verkeersongevallen ongevallen
ongevallen
ongevallen
Val
Intoxicatie
Andere
Val
Intoxicatie
Andere
18
6
5
1
6
11
2
2
0
7
16
7
0
5
4
2
1
0
1
0
135
49
10
54
22
37
13
2
14
8
199
39
60
36
64
82
12
20
21
29
152
22
60
7
63
166
14
62
6
84
259
13
97
2
147
575
16
198
6
355
779
136
232
105
306
873
58
284
48
483
(100 %)
(17,5 %) (29,8 %) (13,5 %) (39,3 %)
(100 %)
(6,6 %) (32,5 %)
(5,5 %) (55,3 %)
Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
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Toch kunnen arbeidsongevallen in de gegevens uit de statistische
overlijdensformulieren niet goed worden geïdentificeerd, waardoor ze dus worden
opgenomen in de ongevallen in het dagelijks leven. Ze vormen echter een klein
percentage van de sterfgevallen door ongevallen (3 dodelijke arbeidsongevallen in
2007, bron Fonds Arbeidsongevallen).
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Het aantal sterfgevallen door ongevallen in het dagelijks
leven neemt toe met de leeftijd.

Vroegtijdig overlijden komt vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen.

De laatste jaren blijft het sterftecijfer relatief stabiel. Het
brutosterftecijfer voor alle leeftijden is hoger bij vrouwen,
gezien het grote aantal oudere vrouwen in de bevolking.

Dodelijke valpartijen vertegenwoordigen
een derde van de sterfgevallen door
ongevallen, en betreffen vooral ouderen.

Figuur 2-106

Evolutie van de sterftecijfers door ongevallen in het dagelijks leven, Brussels Gewest, 1998-2007

40
35
30
25

Per 100 000

20
15
10
5
0

1998
Vrouwen alle leeftijden 36,4
Mannen alle leeftijden 25,5
Mannen < 65 jaar
10,9
Vrouwen < 65 jaar
5,8

1999
39,4
32,9
15,4
4,5

2000
35,0
28,5
12,3
3,7

2001
31,6
29,3
13,1
5,2

2002
37,5
25,2
12,6
5,1

2003
29,8
27,2
12,2
5,2

2004
30,3
23,7
9,9
3,1

2005
29,6
26,3
14,7
4,0

2006
32,3
28,2
15,0
8,0

2007
32,7
26,9
11,1
4,0

Bron: Statistische overlijdensformulieren, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Morbiditeit
Zoals aangegeven in onze vorige Gezondheidsindicatoren
(2004) zijn de cijfers over het aantal en het type ongevallen
zeldzaam en vaak onvolledig [72].
In de Gezondheidsenquête 2004 verklaarde ongeveer 7 %
van de Brusselaars (7,3 % van de mannen en 6,3 % van
de vrouwen) in de twaalf maanden voorafgaande aan de
enquête het slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere
Tabel 2-16

ongevallen waarbij de verwonding aanleiding gaf tot een
bezoek aan een arts of ziekenhuis.
Bij de mannen komen ongevallen het vaakst voor in de
leeftijdsgroepvan 25 tot 44 jaar; bij vrouwen worden er in
de categorie ouder dan 65 het meest geteld (waarvan 68 %
ongevallen in de privé-sfeer).

Verdeling van de types ongevallen in percentage van het aantal aangegeven ongevallen* naar leeftijd en geslacht, Brussel, 2004
0-14 jaar
15-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 +

MANNEN
Ongeval in de privé-sfeer
Verkeersongeval
Ongeval op school/op het werk
Sportongeval
Ongeval op een openbare plaats
VROUWEN
Ongeval in de privé-sfeer
Verkeersongeval
Ongeval op school/op het werk
Sportongeval
Ongeval op een openbare plaats

38,8
9,4
37,6
24,7
4,7

15,3
27,6
22,4
36,7
8,2

18,5
24,9
34,4
24,3
5,8

32,2
22,2
28,9
14,4
5,6

56,5
38,7
1,6
3,2
3,2

34,5
10,3
37,9
15,5
15,5

24,1
25,9
35,2
20,4
5,6

23,6
37,1
36,0
10,1
0,0

46,3
24,4
17,1
11,0
4,9

68,4
31,6
0,5
1,0
2,6

* In deze tabel zijn percentages berekend op het totaal aantal ongevallen en niet op het aantal slachtoffers (één respondent kon meerdere ongevallen aangeven).
Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2004
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Op Europees vlak registreert het EHLASS-systeem (European Home and Leisure
Accident Surveillance System), via een aantal geselecteerde representatieve
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ziekenhuizen, de gegevens betreffende de ongevallen in de privésfeer. Dit systeem
werkt niet meer in België sinds 1999.
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