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Sterfte als gevolg van influenza

Bron: Reukers et al., 2019
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Oversterfte 2010-2019 Oversterfte aan influenza ruim 2.900 gevallen

In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de

griepepidemie dan verwacht (Reukers et al., 2019). Het is waarschijnlijk dat deze

'oversterfte' samenhangt met de griep. Deze oversterfte is een stuk lager dan in

2017/2018, toen de hoogste oversterfte sinds de start van de monitoring (in 2009) is

waargenomen. Seizoen 2013/2014 kende een erg mild griepseizoen, met maar vier

weken griepepidemie, er was dat jaar daarom geen oversterfte ten tijde van de

griepepidemie (Teirlinck et al., 2014).

Ruim 1.200 sterfgevallen door influenza in 2018

In 2018 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 1.207 mensen (513 mannen en

694 vrouwen) overleden met influenza als  (

J09-J11). Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (96%) betrof mensen boven de

60 jaar. Deze cijfers geven echter een onderschatting, omdat influenza niet altijd wordt

gemeld als . Modelberekeningen schatten een gemiddeld

aantal sterfgevallen door influenza van bijna 2.000 per jaar in de periode 1999-2010

(Wijngaard et al., 2012; van Asten et al., 2012).
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