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Samenvatting 

 

 

Inleiding 

Op basis van de cijfers die sinds het begin van de crisis zijn gepubliceerd, behoort België tot de landen 

met zeer hoge sterfte als gevolg van de pandemie die sinds eind 2019 de wereld bedreigt. Als de 

sterfgevallen die aan Covid-19 zijn toegeschreven, berekend worden naar hoofd van de bevolking, 

behoort België zelfs tot de groep landen die het zwaarst getroffen zijn tot nu toe in de wereld. 

Internationale vergelijkingen zijn van bijzonder belang om vanuit epidemiologisch oogpunt beter te 

begrijpen hoe de pandemie zich in België heeft ontwikkeld en om lessen te trekken uit een 

wetenschappelijke vergelijking van de verschillende situaties die zich op Europees of mondiaal niveau 

hebben afgespeeld. 

 

Doelstellingen 

Het doel van dit werk is om de epidemiologische impact van Covid-19 in België te evalueren op basis 

van de sterftecijfers. 

Verschillende vragen dringen zich op, waaronder: 

• Is België harder getroffen dan andere landen, en in welke mate? 

 

• Hoe kunnen we de hoge cijfers van België verklaren? Wat zijn goede indicatoren om deze 

vergelijkingen op internationaal niveau uit te voeren? 

 

• Hoe moeten we de hoge sterfte evalueren die de woonzorgcentra heeft getroffen en welke 

elementen helpen om de sterfte door de COVID-19-epidemie te verklaren? 

 

Methodologie 

Volgende punten worden achtereenvolgens behandeld: 

• De keuze van de te gebruiken indicatoren, gezien de problematische internationale 

vergelijkingen op basis van het aantal positief geteste gevallen, op basis van het aantal 

ziekenhuisopnames voor Covid-19, maar ook op basis van het aantal sterfgevallen 

toegeschreven aan Covid-19 

 

• De noodzaak om de indicator van oversterfte te gebruiken om vertekeningen te minimaliseren 

en het voordeel van het gebruik van de P-score (relatieve oversterfte) als indicator 

 

• Het nut van het presenteren van vergelijkingen op basis van absolute aantallen overlijdens 

vooral aan het begin van de epidemie en welke methodes toelaten om de problemen die zich 

voordoen bij het vergelijken van absolute aantallen vanuit epidemiologisch standpunt bij te 

stellen 
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Data 

• De auteurs stellen vast dat er heel wat adequate gegevens voorhanden zijn om de epidemie in 

ons land te bestuderen en dat de verschillende betrokken diensten ondanks alle moeilijkheden 

erin geslaagd zijn om goede en snelle data te produceren. 

 

• Tegelijk stellen ze vast dat, in het bijzonder wat de opvolging van de bevolking en van de sterfte 

in de woonzorgcentra betreft, er belangrijke lacunes zijn die tot op vandaag nog niet zijn 

opgelost. In het licht van de verdere evolutie van de epidemie verdient dit bijzondere aandacht 

en concrete maatregelen van de betrokken diensten om deze informatiestroom beter te 

organiseren. 

 

Resultaten 

1. Vergelijking van Covid sterfte en oversterfte leidt tot de conclusie dat: 
 

o De sterfte die door de autoriteiten aan Covid-19 wordt toegeschreven is in België 
gedurende de hele crisis redelijk goed gerapporteerd 
 

o De gerapporteerde sterfte aan Covid-19 is hoger dan de oversterfte en dit is 
aannemelijk gezien het risico op overlijden door Covid-19 aanzienlijk toeneemt met de 
leeftijd en de aanwezigheid van comorbiditeiten. Sterfte aan Covid-19 zal dus deels in 
concurrentie treden met andere doodsoorzaken en daarnaast extra oversterfte 
veroorzaken. 

 
o Oversterfte een goede indicator is om de totale impact van Covid-19 in te schatten 

 
o De indicator van oversterfte bevestigt dat ons land ernstig getroffen is door de Covid-

19-epidemie in de bestudeerde periode. 
 

o Op internationaal vlak er een zeer grote variantie bestaat in het verschil tussen de 
sterfte die aan Covid-19 wordt toegeschreven en de oversterfte. Een indicator 
gebaseerd op sterfte aan Covid-19 is dus ongeschikt voor internationale vergelijkingen. 
 

2. Uit de studie van de specifieke ontwikkeling in België blijkt dat: 

 

o De centrale ligging van België in Europa, de internationale rol van Brussel en de 

intensieve uitwisselingen en contacten van onze bevolking met de buurlanden vele 

mogelijke besmettingsroutes hebben geopend  

o De demografische situatie van België als een aaneengesloten urbane agglomeratie een 

extra risicofactor vormt 

 

o België te maken had met meerdere gelijktijdige besmettingen die het multifocale 

karakter van de epidemie in ons land mee hebben bepaald 

 
o de terugkeer van de carnavalsvakantie als een formidabele versneller heeft gewerkt van 

de verspreiding van het virus eind februari: in één week tijd werden vrijwel alle 

arrondissementen getroffen 
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3. Uit een vergelijking van de cumulatieve sterftecijfers van België en 10 andere Europese landen 

blijkt dat: 

 

o Het gebruik van oversterfte als indicator noodzakelijk is om  de 

vergelijkbaarheidsproblemen die verband houden met de sterk variërende rapportage 

van Covid-sterfgevallen tussen landen op te lossen 

 

o Ook oversterfte wijst op een enorme verscheidenheid tussen Europese landen wat de 

impact van Covid-19 betreft, met een variantie tot factor 15 tussen de uitersten 

 

o Op het vlak van oversterfte België zich in het midden van de vergelijkingstabel bevindt, 

met 6 landen met een lagere sterfte en 4 landen (Italië, Schotland, Spanje en Engeland-

Wales) met een hogere mortaliteit. 

 

4. De studie van de evolutie van de sterftecijfers in de 11 vergeleken landen vertelt ons dat: 

 

o België zeer vroeg getroffen werd, na respectievelijk Italië en Spanje; dat Spanje een veel 

snellere stijging van de sterftecijfers doormaakte wat het na verloop van tijd zelfs 

voorbij de Italiaanse kromme deed belanden 

 

o Twee landen zich onderscheiden door een aanhoudende groei van de cumulatieve 

sterfte aan het einde van de bestudeerde periode: Engeland-Wales en Zweden 

 

o De evolutie van de epidemie in België bijna volledig het tempo en de intensiteit volgt 

van deze voor geheel Italië, en dit, ondanks de zeer grote verscheidenheid van de mate 

waarin de verschillende regio’s in Italië werden getroffen 

 

5. De toename van het aantal sterfgevallen in de 11 vergeleken landen toont aan dat: 

 

o Er een zeer vergelijkbare oversterfte is tussen Nederland en België 

 

o De gemiddelde P-score berekend over de periode van oversterfte wel enige variabiliteit 

vertoont tussen landen, met een range die gaat van tot het dubbele tussen de extremen 

(Frankrijk met 26% en Spanje met 53%); België bevindt zich in het midden (39%), dicht 

volgend op Nederland (35%). 

 

o De berekeningsmethode, geïnspireerd door de auteurs Middelburg en Rosendaal, die 

toelaat om specifiek de vergelijkbaarheid tussen landen te verbeteren voor wat de 

impact betreft van het beleid als reactie op de besmettingsgolf, toont vier groepen van 

landen aan met daarbij een zeer vergelijkbaar profiel voor België en Nederland 
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6. De studie van regionale variatie in België en Europa toont dat: 

 

o Binnen een Europese context de verspreiding van de epidemie veeleer op regionale schaal 

moet worden bestudeerd om inzicht te krijgen in de besmettingspatronen 

 

o De maatregelen die op het niveau van landen werden getroffen er voor gezorgd hebben dat 

de uitbraak van de epidemie in veel landen tot een aantal regio’s beperkt is gebleven 

 

o In verschillende landen parallelle besmettingsgeschiedenissen gezorgd hebben voor 

verschillende regionale ontwikkelingshaarden die soms ver uit elkaar konden liggen 

 

o De vergelijking tussen België en Nederland aantoont hoe kleine tijdsverschillen in de 

besmettingsketting door een afwijkende vakantieregeling geleid heeft tot een ander 

regionaal patroon van besmetting 

 

7. De vergelijkende studie van 7 stedelijke entiteiten in Europa en de Verenigde Staten vertelt ons 

dat: 

 

 

o Stedelijke geografische gebieden met een hoge concentratie van bevolking een veel grotere 

kans hebben om een hoge tol te betalen ten gevolge van de Covid-19-epidemie dan de rest 

van de betrokken landen; België is daarin geen uitzondering, hoewel de interne verschillen 

in België minder groot zijn dan in verschillende andere landen. 

 

o Parijs (Île  de France), Stockholm, Brussel en Londen hebben een vrij vergelijkbaar profiel in 

termen van cumulatieve oversterfte met een percentage van ongeveer 1000 per miljoen 

inwoners; dit is drie keer lager dan New York en 5 keer lager dan de regio Bergamo 

 

8. Uit de studie van de specifieke impact van de epidemie in de woonzorgcentra blijkt dat: 

 

o Wat de sterfte betreft, de woonzorgcentra zeer hard zijn getroffen en zowel de 

vermoedelijke sterfte aan Covid-19 als de oversterfte erop wijzen dat in België ongeveer 

twee derden van de overlijdens in de woonzorgcentra te betreuren zijn 

 

o De zware tol van de woonzorgcentra een internationaal fenomeen is; onafhankelijk van hoe 

zwaar een land werd getroffen blijkt het zwaartepunt van de epidemie vaak in de 

woonzorgcentra te liggen 

 

o Wat de sterfte in de woonzorgcentra betreft de gegevens in veel landen grote lacunes 

vertonen 

 

o De analyse toont dat het virus tot snelle oversterfte leidde in de woonzorgcentra, wat 

suggereert dat de infectie waarschijnlijk in de woonzorgcentra aanwezig was vanaf het 

begin van de epidemie. In dit opzicht kwamen de strengere maatregelen voor de 

woonzorgcentra in de week van 9 maart, wellicht al te laat. 
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Conclusie 

 

Deze studie is beperkt tot de gevolgen van de Covid-19-epidemie op het vlak van de mortaliteit in 

België. Uit al deze gegevens blijkt hoe ernstig deze epidemie was voor ons land, maar ook hoeveel erger 

de tol zou geweest zijn in afwezigheid van drastische maatregelen. Het is evenwel belangrijk om te 

beseffen dat de mortaliteit slechts ten dele de werkelijke impact en het leed weergeeft dat deze 

epidemie heeft veroorzaakt. De vele zwaar zieke patiënten, de talrijke hospitalisaties, de langdurige 

opnames in intensive care, de zware druk op onze zorginstellingen, zijn dimensies waar we nu geen 

aandacht aan hebben besteed, maar die niettemin bijzonder belangrijk zijn in een verdere evaluatie van 

de epidemie. 

 

Uit de analyse van de gegevens bleek dat het noodzakelijk is om de gegevensstroom met betrekking tot 

de woonzorgcentra beter te centraliseren en te standaardiseren. Overleg tussen de verschillende 

betrokken diensten met het oog op een betere productie en opvolging van deze gegevens is een 

prioriteit op het vlak van data-inzameling. 

 

In het licht van de resultaten van dit onderzoek en met het oog op mogelijke nieuwe besmettingsgolven, 

bevelen we ten zeerste aan om een kwalitatief onderzoek op te zetten over het verloop van de 

epidemie in de woonzorgcentra. Een vergelijkend onderzoek naar goede praktijken en voorbeelden om 

te komen tot zo goed mogelijke procedures en om de lacunes op te sporen die mee aan de basis liggen 

van de hoge sterfte lijkt ons de hoogste prioriteit. 

We pleiten ervoor om dergelijk onderzoek toe te vertrouwen aan een gemengde groep van experten uit 

diverse disciplines en van mensen uit de praktijk, van controle-artsen en directeurs/directrices tot het 

verzorgend personeel en verpleegkundigen en om ook de ervaringen van bewoners van woonzorgcentra 

en hun familie te betrekken in deze evaluatie. 

 

In tegenstelling tot een aantal andere zwaar getroffen landen heeft België gedurende de eerste 

besmettingsgolf geen grote regionale verschillen in oversterfte opgetekend. Brussel registreerde de 

Belgische maximumwaarden in oversterfte, vergelijkbaar met Parijs, Stockholm of Londen, maar ver 

beneden de dramatische cijfers van New-York, Madrid of Bergamo. België heeft een aanzienlijke 

oversterfte gekend in de bevolking boven de 65 jaar over het gehele grondgebied. Het feit dat België tot 

de meest getroffen landen behoort in deze eerste golf is niet het gevolg van een geconcentreerde 

besmettingshaard, maar van een brede geografische spreiding van het virus door een gelijktijdige 

introductie via verschillende kanalen en dit zeer vroeg in het begin van de Covid-19 epidemie. Zonder de 

genomen maatregelen bestond het risico dat het gehele land zou geëvolueerd zijn naar de hoge 

oversterfte die regio’s zoals Madrid of Noord-Italië hebben gekend. 
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Résumé analytique 

Introduction 

Les chiffres publiés depuis le début de la crise positionnent la Belgique dans le groupe des pays qui ont 

connu une mortalité très élevée attribuable à la pandémie qui a envahi la planète depuis la fin de 

l’année 2019. Et si l’on rapporte les décès à la population du pays, la Belgique appartient même au 

groupe des pays les plus affectés à ce jour dans le monde. 

Du point de vue épidémiologique, les comparaisons internationales sont très importantes pour mieux 

comprendre comment la pandémie s’est développée en Belgique et pour tirer les leçons que peut 

apporter la comparaison scientifique des diverses situations observées aux niveaux européen ou 

mondial. 

 

Objectifs 

L’objectif du présent travail consiste à évaluer l’impact épidémiologique du Covid-19 en Belgique sur 

base des données de mortalité. 

Plusieurs questions se posent en effet, et parmi d’autres : 

• La Belgique a-t-elle été plus durement touchée que d'autres pays, et dans quelle mesure ? 

 

• Comment expliquer les chiffres élevés de la Belgique ? Quels sont les indicateurs adéquats pour 

mener ces comparaisons au niveau international ? 

 

• Comment évaluer la très importante mortalité des populations résidant en MR/MRS, et quels 

sont les éléments qui aident à comprendre cette mortalité liée à l’épidémie de COVID-19 ? 

 

Méthodologie 

Les auteurs envisagent successivement : 

• Le difficile choix des indicateurs à comparer, étant donné la faiblesse des comparaisons 

internationales reposant sur le dénombrement des cas positifs aux tests, ainsi que sur les 

nombres d’hospitalisations pour Covid-19, mais également sur les nombres de décès déclarés 

comme étant attribués au Covid-19 

 

• La nécessité de recourir à l’indicateur de surmortalité pour minimiser les biais de comparabilité, 

et l’avantage de recourir au P-score (surmortalité relative) comme indicateur 

 

• L’utilité de présenter des comparaisons reposant sur des nombres absolus de décès, surtout en 

début d’épidémie, et quelles sont les méthodes qui permettent de contourner les problèmes qui 

se posent d’un point de vue épidémiologique dans la comparaison de données en valeurs 

absolues 
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Données 

• Les auteurs constatent que nous disposons de beaucoup de données adéquates pour l’étude de 

l’épidémie dans notre pays et que les différents services impliqués ont réussi à travers toutes les 

difficultés rencontrées à produire des données de qualité dans des délais très courts. 

 

• Ils retiennent en même temps d’importantes lacunes dans certaines données, en particulier en 

ce qui concerne le suivi des personnes en maison de repos, et constatent que tous les 

problèmes à cet égard n’ont pas encore été résolus. En vue de l’évolution ultérieure de 

l’épidémie, ce point mérite une attention toute particulière des services concernés afin de 

mieux organiser dans l’avenir ce flux de données. 

 

Résultats 

1. La comparaison de la mortalité Covid et de la surmortalité permet de conclure que : 
 

 La mortalité attribuée par les Autorités au Covid-19 a été assez bien rapportée en 
Belgique tout au long de la crise 
 

 Elle est supérieure à la surmortalité, ce à quoi on peut s'attendre étant donné que les 
risques de décès par Covid-19 sont sensiblement plus élevés selon l'âge et la présence 
de comorbidités. La mortalité suite au Covid-19 rentrera donc partiellement en 
concurrence avec les autres causes de décès, en plus de la surmortalité causée 

 
 La surmortalité constitue un bon indicateur de l'impact global du Covid-19 

 
 L’indicateur de surmortalité indique que notre pays a été gravement touché par 

l’épidémie de Covid-19 dans la période étudiée 
 

 Sur le plan international, une grande variabilité s’est manifestée dans les différences 
entre la surmortalité et la mortalité attribuée au Covid-19. Un indicateur basé sur la 
mortalité attribuée au Covid-19 semble donc peu approprié pour des comparaisons 
internationales 
 

2. L’étude du contexte spécifique de la Belgique montre que : 

 

 La situation centrale de la Belgique en Europe, les fonctions internationales de Bruxelles 
et les échanges intenses et contacts de notre population avec les pays voisins ont ouvert 
de nombreuses voies de contamination possibles 
 

 La situation démographique de la Belgique, comme une vaste conurbation constitue un 
facteur de risque supplémentaire 
 

 La Belgique a connu une importation multiple de cas qui ont contribué au caractère 
multifocal de l’épidémie dans le pays 
 

 Le retour des vacances de carnaval a constitué un formidable accélérateur de la 
propagation du virus à la fin du mois de février : en une semaine, c’est quasiment 
l’ensemble des arrondissements qui ont été touchés 
 
  



9 
 

3. La comparaison des taux de mortalité cumulée en Belgique et dans 10 autres pays européens 

révèle que : 

 

 Le recours à l’indicateur de la surmortalité est nécessaire pour surpasser les problèmes 

de comparabilité liés au taux de notification des décès Covid variable d’un pays à l’autre 

 

 La situation des pays européens étudiés au regard de cet indicateur est également très 

variable, avec un facteur 15 entre les extrêmes  

 

 La surmortalité observée en Belgique est positionnée au milieu du tableau comparatif, 6 

pays révélant une mortalité inférieure et 4 pays ( l’Italie, l’Ecosse, l’Espagne et 

l’Angleterre-Pays de Galles) affichant une mortalité supérieure. 

 

4. L’étude de l’évolution temporelle des taux de mortalité dans les 11 pays comparés  nous 

apprend que : 

 

 La Belgique a été touchée très précocement, suivant respectivement l’Italie, puis 

l’Espagne ; ce dernier pays a connu une montée plus rapide qu’en Italie, conduisant à un 

dépassement de la courbe italienne au fil du temps  

 

 Deux pays se distinguent des autres par une croissance persistante de la mortalité 

cumulée en fin de période : l’Angleterre-Pays de Galles et la Suède 

 

 La cinétique de l’épidémie en Belgique se superpose quasiment à celle de l’Italie, et ceci, 

malgré une très grande hétérogénéité de la situation sur le plan régional en Italie 

 

 

5. La comparaison du nombre de décès observés dans les 11 pays comparés montre que : 

 

 Une surmortalité très comparable entre les Pays-Bas et la Belgique  

 

 Le P-score moyen calculé sur la période de surmortalité présente une certaine variabilité 

entre pays, avec une marge du simple au double entre les extrêmes (France avec 26%  

et Espagne avec 53 %), la Belgique se trouvant dans une position intermédiaire (39 %), à 

proximité des Pays-Bas (35 %) 

 

 La méthode de calcul, inspirée des auteurs Middelburg et Rosendaal, qui permet de 

mieux comparer les pays quant à la politique suivie afin de contrer l’épidémie, 

démontre l’existence de quatre groupes de pays et montre que la Belgique présente un 

profil quasi similaire à celui des Pays-Bas  
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6. L’étude de la variation régionale en Belgique et en Europe démontre que : 

 Dans un contexte Européen mieux vaut étudier la progression de l’épidémie à l’échelle 

de sous-régions que de pays afin d’obtenir une vue claire de sa distribution 

 

 Les mesures de confinement prises au niveau des pays ont largement contribué à limiter 

l’éclosion de l’épidémie à quelques régions dans certains pays 

 

 Dans divers pays des contaminations parallèles ont contribué à l’émergence de régions 

contaminées parfois fortement éloignées les unes des autres 

 

 La comparaison entre la Belgique et les Pays-Bas démontre comment de petits retards 

dans l’enchainement épidémiologique causés par un calendrier de vacances différent a 

entraîné une distribution régionale spécifique de l’épidémie  

 

7. L’étude comparative de 7 entités urbaines en Europe et aux Etats-Unis nous apprend que : 

 

 Les zones géographiques urbaines à forte concentration de population ont payé un plus 

lourd tribut à l’épidémie de Covid-19 que le reste des pays concernés ; la Belgique ne 

fait pas exception, même si les différences internes à la Belgique sont moins marquées 

que dans d’autres pays 

 

 Paris (Île  de France), Stockholm, Bruxelles et Londres présentent un profil assez 

similaire en termes de taux de surmortalité cumulée avec un taux aux alentours de 1000 

par million ; ce niveau est trois fois inférieur à celui observé à New-York, et 5 fois moins 

élevé que celui de Bergame 

 

8. L’étude de l’impact spécifique de l’épidémie dans les maisons de repos nous montre que : 

 

 En ce qui concerne la mortalité les maisons de repos ont été lourdement touchées, et 

aussi bien la mortalité Covid que la surmortalité indiquent qu’environ deux tiers des 

décès liés à l’épidémie se sont trouvés concentrés dans les maisons de repos 

 

 Le lourd tribut des maisons de repos est un phénomène international ; 

indépendamment même du niveau de mortalité du pays, les maisons de repos se 

trouvaient souvent dans l’œil du cyclone 

 

 Dans beaucoup de pays les informations sur les maisons de repos révèlent des lacunes 

importantes 

 

 L’analyse montre que le virus a entraîné une surmortalité très rapide dans les maisons 

de retraite, ce qui semble indiquer que l'infection était probablement présente dans les 

maisons de retraite au tout début de l'épidémie. Cela semble indiquer que les mesures 

drastiques prises dans la semaine du 9 mars arrivaient déjà trop tard pour de 

nombreuses maisons de repos 
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Conclusion 

 

Cette étude s’est limitée aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 au niveau de la mortalité en 

Belgique. Tous les indicateurs démontrent la sévérité de l’épidémie dans notre pays, mais les données 

ne laissent aucun doute sur le fait que les conséquences auraient été encore bien plus dramatiques en 

l’absence des mesures drastiques qui ont été prises.  

Cependant, il est important de souligner que la mortalité ne couvre que partiellement l’impact et les 

souffrances que cette épidémie a causés. Les nombreux malades sévères, le taux élevé 

d’hospitalisations, les séjours extrêmement longs en soins intensifs, le poids très lourd sur nos 

institutions sanitaires, sont toutes des dimensions que nous n’avons pas couvertes dans ce rapport, mais 

qui sont néanmoins très importantes à envisager dans le cadre d’une évaluation globale de l’épidémie. 

L’analyse des données a démontré qu’il est impératif de mieux centraliser et de standardiser le flux de 

données concernant les maisons de repos. A cet égard, la consultation entre les différents services 

concernés afin d’arriver à une meilleure production et un meilleur suivi de ces données constitue une 

priorité.  

A la lumière des résultats de cette recherche et dans la perspective de nouvelles vagues possibles de 

l’épidémie, on ne peut que conseiller une recherche qualitative sur le déroulement de l’épidémie dans 

les maisons de repos. Il nous semble prioritaire d’organiser une recherche comparative afin d’identifier 

les bonnes pratiques et les ‘bons exemples’ afin de développer les procédures les mieux adaptées, et de 

découvrir toutes les lacunes qui ont pu contribuer à la mortalité élevée qui a été observée. 

Nous plaidons pour confier une telle recherche à un groupe mixte composé de différentes disciplines et 

de personnes actives sur le terrain, des médecins coordinateurs et conseillers et directeurs/-trices, en 

incluant le personnel soignant, il nous semble particulièrement utile d’inclure dans cette évaluation les 

expériences des résidents et de leur famille. 

Contrairement à plusieurs autres pays fort touchés, la Belgique n’a pas connu durant cette première 

vague de grande différenciation régionale sur le plan de la surmortalité. Bruxelles-capitale a enregistré 

la surmortalité la plus élevée, mais celle-ci est restée à un niveau comparable à Paris, Stockholm ou 

Londres, et de loin inférieure aux chiffres dramatiques de New-York, Madrid ou Bergame.  

La Belgique a connu une surmortalité fort importante dans la population âgée de plus de 65 ans, et cela, 

sur l’ensemble du territoire. Le fait que la Belgique compte parmi les pays Européens les plus touchés 

durant cette première vague n’est donc pas lié à un foyer de contamination concentré, mais à une 

diffusion géographique large par l’introduction simultanée du virus à travers différents canaux, et ceci, 

très tôt dans le calendrier du développement de l’épidémie de Covid-19. En l’absence de mesures de 

prévention, c’est l’ensemble du pays qui courait le risque de se retrouver avec une surmortalité similaire 

à des régions comme Madrid ou le Nord de l’Italie. 
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Inleiding 

 

Op 31 december 2019 werd de WHO gealarmeerd voor verschillende gevallen van longontsteking van 

onbekende oorsprong in de stad Wuhan, China. Deze gevallen werden veroorzaakt door een nieuw 

coronavirus, later SARS-COV-2 genoemd, verantwoordelijk voor COVID-19. De Chinese autoriteiten 

hebben vervolgens gemeld dat de eerste gevallen zich op 17 november 2019 in Wuhan hebben 

voorgedaan. 3 

Het eerste erkende geval tot nu toe in België is een 54-jarige man die op 1 februari 2020 door de 

Belgische autoriteiten uit Hubei werd gerepatrieerd en op 4 februari positief testte. Een tweede geval 

wordt gemeld op 1 maart: het betreft een patiënt die op 26 februari uit Frankrijk is teruggekeerd en op 

1 maart is gediagnosticeerd. De federale minister van Volksgezondheid kondigt op 2 maart aan dat er in 

België zes nieuwe gevallen zijn ontdekt. 

Op 11 maart melden de autoriteiten het eerste sterfgeval dat wordt toegeschreven aan COVID-19 op 

Belgisch grondgebied. Het federale agentschap voor de volksgezondheid, Sciensano, publiceert vanaf 14 

maart 2020 dagelijks een persbericht.4 . 

Het eerste persbericht van 14 maart meldt 689 bevestigde besmettingen en vier overlijdens, 

respectievelijk van patiënten van 90, 86, 80 en 73 jaar oud. Sinds die datum is het aantal sterfgevallen 

blijven stijgen met een piek op 12 april, met 343 sterfgevallen in 24 uur.5  

Op 1 juli is het totaal aantal aan de Covid-19 toegeschreven sterfgevallen opgeklommen tot 9763 voor 

het hele land. Ter vergelijking: influenza-epidemieën in 2014-2015 en 2017-2018 zorgden voor een 

oversterfte in de winter van respectievelijk 4012 en 3093 personen.6 Historisch bekeken was het 

sterftecijfer in april 2020 het hoogste voor een maand april sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Deze cijfers maken dat België behoort tot de groep landen met een zeer hoog sterftecijfer als gevolg van 

de pandemie die sinds eind 2019 de planeet heeft getroffen. Als we de sterfgevallen afzetten tegenover 

de bevolking van het land, behoort België zelfs tot de groep van landen die tot op heden het meest 

getroffen zijn in de wereld. 

De omvang van de epidemie in België heeft tot heel wat vragen geleid bij de politieke autoriteiten van 

verschillende landen, alsook in de media en bij de wetenschappers zowel in België als in het buitenland. 

Verschillende media hebben een ranglijst opgesteld, waarin België de lijst aanvoert als het meest door 

 

3 “Government records suggest first person infected with new disease may have been a Hubei resident aged 55, but ‘patient zero’ has 

yet to be confirmed”, in South China Morning Post, Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 17,  

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back 

4 Sciensano, COVID-19 - SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 14 MARS 2020,  

en ligne : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200314%20-%20FR.pdf 

 
5 Sciensano, COVID-19 – Belgium Epidemiological Situation :  

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/QTSKB 

6 Bustos Sierra, N., Asikainen, T.,Bossuyt, N., Braeye, T. et De Jonghe, E., Surveillance de la mortalité en Belgique, Flandre, Wallonie et 

Bruxelles durant l'hiver 2017-2018,  

 https://www.sciensano.be/sites/www.wiv-isp.be/files/be-momo_winter_2017-18_report_fr_2.pdf 

 

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200314%20-%20FR.pdf
https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/QTSKB
https://www.sciensano.be/sites/www.wiv-isp.be/files/be-momo_winter_2017-18_report_fr_2.pdf
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de pandemie getroffen land in termen van sterfte "per hoofd van de bevolking". Helaas werd in deze 

publicaties vaak weinig aandacht besteed aan de methodologische problemen die dergelijke 

vergelijkingen bemoeilijken en zelfs ongeldig maken. Zowel wetenschappers als in wetenschap 

onderlegde journalisten hebben vrij snel gewaarschuwd voor een verkeerde interpretatie van de 

gegevens zoals die sinds het begin van de crisis op grote schaal circuleerden zowel in de klassieke media 

als op sociale media.  

Internationale vergelijkingen zijn inderdaad moeilijk en kunnen problematisch zijn wanneer de gepaste 

methodes niet worden gebruikt om het gebrek aan vergelijkbaarheid te verhelpen. 7 8 9 Betekent dit 

evenwel dat we geen internationale vergelijkingen zouden moeten maken? 

 

Het vraagstuk van de internationale vergelijkingen  

Wetenschappers zijn het erover eens dat een vergelijking per land van pandemiegerelateerde 

indicatoren van groot belang is.10  Epidemiologische wetenschap is gebaseerd op vergelijkingen: in 

functie van de tijd (voor/na, veranderingen in de loop van de tijd, ...), in functie van de kenmerken van 

de mensen (leeftijd, geslacht, eet- of andere gewoonten, blootstelling aan verschillende risico- of 

beschermingsfactoren [geneesmiddelen, behandelingen, ...], levensstijl, enz. ), of in functie van de 

ruimte of plaats.  

De geografische epidemiologie heeft dus geleidelijk aan een positie verworven als een specifieke 

discipline die veel bijkomend inzicht kan opleveren. Vergelijkingen tussen landen zullen op zich nooit het 

bewijs leveren van een oorzakelijk verband dat gelijkenissen of verschillen tussen landen verklaart, maar 

ze maken het wel mogelijk om hypothesen te formuleren om de waargenomen fenomenen te 

verhelderen.11 

Met betrekking tot de COVID-19 epidemie kan ook nog worden aangestipt dat: 

• Voor zover er nog geen georganiseerde preventiemaatregelen zijn genomen ("lockdown", 

gerichte of veralgemeende bewegingsinperking, het invoeren van maatregelen van"fysieke 

afstand", het dragen van maskers, individuele hygiëne, enz.), geven internationale vergelijkingen 

een beter inzicht in de logica van de "spontane ontwikkeling" van de epidemie: 

 

o Het verloop over de tijd 

o De snelheid en de groei van de epidemiologische curven  

o Het reproductiegetal (R° en Rt) 

 
7 Chris Morris & Anthony Reuben, BBC Reality Check, Coronavirus: Why are international comparisons difficult? 

https://www.bbc.com/news/52311014 

 
8 Meijer Fabienne, Veel meer coronadoden in ons land dan elders? Waarom het nog te vroeg is om "winnaars" en "verliezers" aan te 

wijzen, VRT Nws , 28 mai 2020, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/26/winnaars-en-verliezers/ 

 
9 X. L., La Belgique, pays où il y a eu le plus de morts du coronavirus au monde ? Pas vraiment, en fait, RTBF info, 6 juillet 2020,  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-pays-ou-il-y-a-eu-le-plus-de-morts-du-coronavirus-au-monde-pas-vraiment-

en-fait?id=10537123  
 
10 Pearce N, Lawlor DA, Brickley EB. Comparisons between countries are essential for the control of COVID-19 [published online 

ahead of print, 2020 Jun 29]. Int J Epidemiol. 2020;dyaa108. doi:10.1093/ije/dyaa108 

 
11 “Much of what we have learnt about the causes of disease has had its origins in comparisons of countries » in Ibid. 

https://www.bbc.com/news/52311014
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/26/winnaars-en-verliezers/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-pays-ou-il-y-a-eu-le-plus-de-morts-du-coronavirus-au-monde-pas-vraiment-en-fait?id=10537123
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-pays-ou-il-y-a-eu-le-plus-de-morts-du-coronavirus-au-monde-pas-vraiment-en-fait?id=10537123
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o De vatbaarheid (demografisch, immunologisch, sanitair, ...) van de blootgestelde 

populaties 

o Enz. 

 

• Zodra de verschillende regeringen collectieve en/of individuele maatregelen hebben genomen, 

is het mogelijk om de eventuele invloed van deze maatregelen op de verdere verspreiding van 

de epidemie te analyseren.12 13 En in de context van deze uiterst ernstige pandemie, met grote 

economische en sociale gevolgen, en met een grote impact op de fysieke, mentale en sociale 

gezondheid van hun burgers, willen de verschillende landen terecht de indicatoren van de 

epidemie met elkaar vergelijken in een transnationale aanpak. 

 

De maatregelen die op landelijk niveau worden genomen vormen wat epidemiologen 

"natuurlijke experimenten" noemen; bij gebrek aan de beste experimentele praktijk (gebruik 

van een controlegroep, randomisatie, enz.) zijn we genoodzaakt om ons te beperken tot het 

observeren van populaties en de verschillende interventies waaraan ze worden onderworpen 

waarbij we rekening kunnen houden zowel met de aard van de interventie, de intensiteit of de 

timing van de uitvoering.  

 

Op de datum van indiening van dit rapport kan België de epidemische situatie als "genormaliseerd" 

omschrijven: het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano kondigt in zijn epidemiologisch bulletin van 

14 juli 2020 aan dat in België: "Tot nu toe (…) in totaal 62 781 bevestigde gevallen (werden) gemeld; 35 

416 gevallen (56%) in Vlaanderen, 19 702 (31%) gevallen in Wallonië en 6 602 (11%) gevallen in Brussel. 

(…) Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 787 sterfgevallen 

gerapporteerd; 4 907 (50%) in Vlaanderen, 3 392 (35%) in Wallonië, en 1488 (15%) in Brussel.”14 Het 

aantal patiënten dat in de periode van 4 juli tot 10 juli overleed was 11; 6 in ziekenhuizen en 5 in 

rusthuizen, waarvan 2 mogelijke gevallen.  

De heropleving van nieuwe besmettingshaarden in de buurlanden zoals Duitsland of Luxemburg, en in 

de landen waar de Belgen van plan zijn om op vakantie te gaan (Spanje, Portugal,…), geeft echter aan 

dat er een blijvend risico bestaat voor een "tweede golf". 

  

 
12 Delen D, Eryarsoy E, Davazdahemami B. No Place Like Home: Cross-National Data Analysis of the Efficacy of Social Distancing 

During the COVID-19 Pandemic. JMIR Public Health Surveill. 2020;6(2):e19862. Published 2020 May 28. doi:10.2196/19862 ; 

Wilder-Smith A, Freedman DO. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public 

health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. J Travel Med. 2020;27(2):taaa020. (doi:10.1093/jtm/taaa020) 

 
13 Ferguson NM, Laydon D, Nedjati-Gilani G, Imai N, Ainslie K, Baguelin M, Bhatia S, Boonyasiri A, Cucunubá Z, Cuomo-Dannenburg 

G, Dighe A, Dorigatti I, Fu H, Gaythorpe K, Green W, Hamlet A, Hinsley W, Okell LC, van Elsland S, Thompson H, Verity R, Volz E, 

Wang H, Wang Y, Walker PG, Walters C, Winskill P, Whittaker C, Donnelly CA, Riley S, Ghani AC (2020) Impact of non-pharmaceutical 

interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, Imperial College Response Team, Report 9, 16 mars 

2020, en ligne : https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-

NPI-modelling-16-03-2020.pdf 

 
14 Sciensano : COVID-19 - BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE DU 14 JUILLET 2020,  https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pi

d%C3%A9miologique.pdf 
 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
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De situatie moet daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden en het is waarschijnlijk voorbarig 

om nu al definitieve conclusies te trekken over de algemene gevolgen van de COVID-19-crisis, al was het 

maar in epidemiologisch opzicht. Hetzelfde geldt voor de lessen die moeten worden getrokken op het 

gebied van de volksgezondheid, met name als men een onderscheid wil maken tussen wat inherent is 

aan de logica van de virusepidemie in relatie tot de kenmerken van de getroffen bevolking, enerzijds, en 

wat het resultaat is van de kwaliteiten en gebreken van het gezondheidssysteem en van de 

doeltreffendheid van de ingevoerde maatregelen, anderzijds.15 

Het is in dit licht dat dit onderzoek werd uitgevoerd, met als doel meer duidelijkheid te verschaffen over 

een aantal van deze vraagstukken die van primordiaal belang zijn voor een goed begrip van de epidemie 

en van de genomen maatregelen. We hebben geprobeerd om met de nodige wetenschappelijke 

zorgvuldigheid en aan de hand van verschillende methodes een zo goed mogelijke inschatting te maken 

van de omvang van de sterfte die de Covid-19-epidemie in België heeft veroorzaakt, en dit zowel vanuit 

een transnationaal als vanuit een transregionaal perspectief.  

 
15 Géographie de la mortalité due au Covid-19 en France et en Allemagne, 28 juin 2020,  
https://theconversation.com/geographie-de-la-mortalite-due-au-covid-19-en-france-et-en-allemagne-

141235?fbclid=IwAR1cXPhxe7DR7v1mxwQPKPGBpv1HWfnsetD7UCkAmGN3qtMBOpesijgzs4o 

 

https://theconversation.com/geographie-de-la-mortalite-due-au-covid-19-en-france-et-en-allemagne-141235?fbclid=IwAR1cXPhxe7DR7v1mxwQPKPGBpv1HWfnsetD7UCkAmGN3qtMBOpesijgzs4o
https://theconversation.com/geographie-de-la-mortalite-due-au-covid-19-en-france-et-en-allemagne-141235?fbclid=IwAR1cXPhxe7DR7v1mxwQPKPGBpv1HWfnsetD7UCkAmGN3qtMBOpesijgzs4o


22 
 

Doelstellingen 

 

Het doel van dit werk is om de epidemiologische impact van Covid-19 in België te evalueren, en meer 

in het bijzonder in termen van de mortaliteit die eraan kan worden toegeschreven. Om dit effect in zijn 

omvang beter te kunnen beoordelen, zal gebruik worden gemaakt van transnationale vergelijkingen. 

 

Het onderzoek zal proberen de volgende vragen te beantwoorden: 

 

1. Is België harder getroffen dan andere landen en in welke mate? 

 

2. Wat zijn de specifieke omstandigheden van een land als België (locatie, dichtheid, internationale 

verbindingen) en wat was het tijdsverloop van de epidemie? Helpt deze context de hoge cijfers 

in België te verklaren? 

 

3. Welke rol speelden de verschillende gelijktijdige besmettingsbronnen (het multifocaal karakter 

van de epidemie in België)? 

 

4. Is de vergelijking van landen wat betreft Covid-19 sterftecijfers per hoofd van de bevolking 

(bruto sterftecijfers) relevant en gerechtvaardigd? 

 

5. Welke informatie levert de analyse van de gegevens naar leeftijd en geslacht op? 

 

6. Welke informatie bekomen we door de geografische verschillen op het niveau van de regionale 

of subregionale bevolking (NUTS1 / NUTS2 / NUTS3) te vergelijken16 ? 

 

7. Welke informatie levert de internationale vergelijking van de dynamiek van de epidemie in 

stedelijke entiteiten op? 

 

8. Hoe kunnen we het zeer belangrijke aandeel van RVT/WZC in het sterftecijfer door de COVID-

19-epidemie verklaren? 

 

 

 

 

 

  

 
16 De Europese Commissie heeft de landen van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie en de landen van de Europese 

Vrijhandelsassociatie die ook deelnemen aan gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma's) onderverdeeld in regio's die ook wel 

"NUTS" zijn genoemd (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 
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Methodologie 

 

 

 

Het analyseren van de beschikbare gegevens is uiterst belangrijk om de evolutie van de pandemie, het 

gedrag van het virus en de impact op onze bevolking te begrijpen, ook al ligt deze epidemie nog lang 

niet helemaal achter ons. Een zorgvuldige analyse van de gegevens is ook belangrijk om het effect van 

de genomen maatregelen te beoordelen en om zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. 

De gegevens die in België beschikbaar zijn, zijn over het algemeen van goede kwaliteit en de diensten in 

ons land die zich bezighouden met de productie van statistische en epidemiologische gegevens hebben 

een enorme inspanning geleverd om deze gegevens zo snel mogelijk te produceren en beschikbaar te 

maken voor de samenleving, zowel voor de dagelijkse monitoring als voor diepergaande analyse.  

Speciale dank gaat uit naar de teams van Sciensano en Statbel voor hun werk bij het coördineren van al 

deze gegevensstromen, maar ook naar alle mensen op de verschillende regionale diensten, in de 

ziekenhuizen en rusthuizen die hebben bijgedragen aan deze inspanning. Ook op internationaal niveau 

hebben veel instanties niet geaarzeld om aanzienlijke middelen te mobiliseren om de productie van 

gegevens over de epidemie te verbeteren en deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. 

Het huidige werk gebruikt de beschikbare gegevens in België en op internationaal niveau om een aantal 

vragen over de evolutie van de epidemie in ons land op te helderen, in de hoop dat het kan worden 

gebruikt om het effect van de genomen maatregelen op het vlak van preventie en behandeling te 

evalueren, en om lessen te trekken voor de toekomst. In sommige gevallen zijn deze gegevens nog 

steeds voorlopig, maar robuust genoeg om een eerste antwoord te geven. 

Toch zijn zelfs de beste gegevens verre van perfect. De uitbraak van Covid-19 bracht de zwakke schakels 

aan het licht in ons land, maar ook internationaal, in de verzameling, de standaardisatie en het 

beschikbaar maken van de nodige gegevens om de epidemie goed te begrijpen en op te volgen. In dit 

korte overzicht kunnen al een aantal domeinen worden geïdentificeerd waar een ernstige inspanning 

nodig is om de gegevensproductie in de toekomst te verbeteren. 
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De keuze van de indicatoren 
 

Verschillende wetenschappelijke disciplines maken gebruik van internationale vergelijkingen. Sociologie 

is een bekend voorbeeld,17 evenals epidemiologie. 

Het is nuttig om erop te wijzen dat internationale vergelijkingen niet "zonder bijbedoelingen" zijn: 

"afgezien van de zuiver wetenschappelijke moeilijkheden die opduiken in vergelijkend onderzoek [...], 

blijkt uit de geschiedenis van de internationale vergelijkingen dat deze noch neutraal, noch onschuldig 

zijn, en het is dus belangrijk om hierin een verhoogde deontologische waakzaamheid aan de dag te 

leggen".18 

De vergelijking van verschillende landen, op een bepaalde datum of over een bepaalde periode, is van 

onmiskenbaar epidemiologisch belang. Vanuit methodologisch oogpunt, en om te voldoen aan de 

basisregels van vergelijkbaarheid, stuit deze oefening echter op grote moeilijkheden19, waardoor 

sommige auteurs het als "een volstrekt zinloze oefening" beschouwen wanneer het er gewoon om gaat 

een internationale classificatie op te maken20.  

Verschillende publicaties, in voor het grote publiek bestemde tijdschriften en soms zelfs in 

wetenschappelijke tijdschriften, zijn in de val gelopen van gewaagde en ongegronde vergelijkingen 

omdat ze geen rekening houden met de vergelijkbaarheidscriteria die ten grondslag liggen van de 

epidemiologische wetenschap. Op het gebied van de wetenschap is de hoeksteen van vergelijkingen 

inderdaad de vergelijkbaarheid: «compare like with like » is de basis van de wetenschappelijke 

benadering in het algemeen.  

Handboeken epidemiologie benadrukken het fundamentele punt dat "Gegevens uit verschillende 

administratieve gebieden of uit verschillende tijdsperiodes niet vergelijkbaar kunnen zijn. Zo kan het 

ziektecijfer van land tot land verschillen als gevolg van een andere classificatie van de ziekte of als gevolg 

van een verschil in registratie.” 21 

In het kader van deze studie willen we gebruik maken van geschikte indicatoren voor de vergelijking 

tussen landen om de dynamiek en de ontwikkeling van de epidemie in de verschillende landen te 

evalueren. 

Het algemeen kenmerk van een virusepidemie is dat er doorgaans een eerste uitbraakhaard ontstaat in 

de blootgestelde bevolking, meestal als gevolg van een externe introductie. Men spreekt dan soms van 

 
17 Maurice Marc, Méthode comparative et analyse sociétale. Les implications théoriques des comparaisons internationales, 

Sociologie du travail,  Année 1989,  31-2,  pp. 175-191. 

 

18 Goetschy, J., Avant-propos, in Numéro spécial consacré à la méthodologie comparative, Sociologie du travail  Année 1989,  31-

2,  pp. 149-152. 

 

19 Middelburg RA, Rosendaal FR. COVID-19 : How to make between-country comparisons [published online ahead of print, 2020 26 

mei]. Int J Infect Dis. 2020;96:477-481. (doi:10.1016/j.ijid.2020.05.066) 

 

20 Prof Sir David Spiegelhalter from Cambridge University : “ trying to rank different countries to decide which is the worst in Europe is 

a "completely fatuous exercise".  "However, I didn't mean you cannot make comparisons" 

https://www.bbc.com/news/52311014  

Zeer snel daarna vroeg professor Spiegelhalter de Britse regering uitdrukkelijk om zijn woorden niet te misbruiken. In Pearce N, 

Lawlor DA, Brickley EB. Comparisons between countries are essential for the control of COVID-19 [published online ahead of print, 

2020 Jun 29]. Int J Epidemiol. 2020;dyaa108. (doi:10.1093/ije/dyaa108) 

 

21 Rothman, K. J., et al.,  Modern Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins, 2008 - 758 pages. 

https://www.persee.fr/collection/sotra
https://www.persee.fr/issue/sotra_0038-0296_1989_num_31_2?sectionId=sotra_0038-0296_1989_num_31_2_2456
https://www.persee.fr/collection/sotra
https://www.persee.fr/issue/sotra_0038-0296_1989_num_31_2?sectionId=sotra_0038-0296_1989_num_31_2_2456
https://www.persee.fr/issue/sotra_0038-0296_1989_num_31_2?sectionId=sotra_0038-0296_1989_num_31_2_2456
https://www.bbc.com/news/52311014
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de zogenaamde "patient zero", die op een bepaalde plaats en op een bepaald moment aan de basis ligt 

van de epidemie.22 Zelfs al bestaat deze "patient zero" meestal niet.23 

De theoretische benadering van epidemieën en hun dynamiek is gebaseerd op modellering, vaak met 

behulp van het SEIR-model (Susceptible, Exposed, Infectious, and Restored):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kunnen meer complexe modellen worden ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld onderscheid wordt 

gemaakt tussen besmettelijke en niet-besmettelijke of weinig besmettelijke patiënten, of tussen 

degenen die thuis worden verzorgd (al dan niet geïsoleerd) en degenen die in het ziekenhuis worden 

opgenomen (al dan niet op de intensive care), of door ook nog een transitie naar overlijden te voorzien, 

enz.   

In elk geval is het doel van de epidemiologische opvolging het tellen van de gevallen van de ziekte, en ze 

te analyseren in functie van de tijd, de plaats (geografische benadering), of volgens hun specifieke 

kenmerken (leeftijd, geslacht, vatbaarheid, co-morbiditeiten, vaccinatiestatus, immunodeficiëntie, 

gedrag, ...). Dit opent de weg naar vergelijkingen, de basis van de epidemiologische aanpak. 

 
22 « D'où est partie l'infection ? Remonter à la source est une étape cruciale pour contenir une épidémie. Désormais, pour le Covid-19, il 

est trop tard. », in Ghali, Soraya, Coronavirus : d'où est partie l'infection ? Chacun cherche son patient zéro, Le Vif/L'Express du 

02/04/2020. 

 

23 « […  ] Et on sait maintenant que sur ces 391 échantillons analysés, on a détecté pas moins de 160 introductions indépendantes du 

virus. Cela veut dire que l'arrivée de personnes infectées sur le territoire a énormément contribué à l'établissement de différentes 

chaînes de transmission. Très clairement il n'y a pas un patient zéro. Et ce ne sont 20 ou 30 personnes qui sont revenus des sports 

d'hiver en Italie du nord qui ont établi à elles seules les chaînes de transmission qui ont provoqué une épidémie de Covid-19 en 

Belgique. Il y a eu de multiples portes d'entrée du virus. ", Simon Dellicour, in L'étude des génomes du coronavirus en Belgique le 

montre : "Il n'y a pas eu un patient zéro unique", RTBF Info, dinsdag 19 mei 2020.  

 

Recente modellen van SARS-CoV-2 zijn vaak afgeleid van het beroemde S.I.R. model dat in 1927 door Kermack en McKendrik 

werd ontwikkeld en dat de overgang beschrijft tussen Susceptible (S), Infectious (I) en Recovered (R) populaties van individuen. 

“Gevoelige" personen zijn niet immuun voor het besmettelijke bestanddeel. “Infectieuze" personen zijn besmet en kunnen, zonder 

dat ze noodzakelijkerwijs ziek zijn, andere "Gevoelige" personen besmetten. “Herstelde" individuen zijn immuun voor de ziekte 

nadat ze ze hebben overwonnen. In het geval van SARS-CoV-2 zou het nuttig zijn om een populatie van “Blootgestelde” (E) 

personen aan het model toe te voegen. 

 Figuur 2 beschrijft de dynamiek van overdracht tussen individuen uit verschillende 

groepen binnen het model. 

 

Figuur 2: Weergave van een simulatiemodel met Gevoelige (S), Blootgestelde (E), 

Infectieuze (I) of Herstelde (R) personen. 

 

Niko Speybroek, La modélisation au temps du COVID-19, UCLouvain et Société,  

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/la-modelisation-au-temps-du-covid-19.html , Toegankelijk 10 juli 2020 

Figuur 1 : SEIR Compartimental Model. 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/la-modelisation-au-temps-du-covid-19.html
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Het probleem van het aantal gemelde gevallen van Covid-19 

 

In een ideale wereld zouden we voor dit onderzoek beschikken over het exacte en volledige aantal 

gevallen van COVID-19 (al dan niet symptomatisch), met alle nodige informatie over de besmette 

patiënten, zoals woonplaats en plaats van blootstelling, het exacte tijdstip van blootstelling, van begin 

van de symptomen, van diagnose, enz., evenals hun persoonlijke kenmerken. Helaas weten we sinds het 

begin van deze pandemie dat we ver verwijderd zijn van deze ideale wereld: 

 

• Het aantal en de cumulatieve incidentie van COVID-19-gevallen zal, voor zover ze gebaseerd zijn 

op een positieve test, afhangen van het testbeleid, dat zelf afhankelijk is van vele factoren, 

waaronder op de eerste plaats de beschikbaarheid van de nodige tests en reagentia die in 

verschillende landen een bepalende rol heeft gespeeld (en nog steeds speelt in sommige landen 

wereldwijd). 

• "No country knows the total number of people infected with COVID-19. All we know is the 
infection status of those who have been tested. All those who have a lab-confirmed infection are 
counted as confirmed cases. This means that the counts of confirmed cases depend on how 
much a country actually tests.” 24 
 

• De gevoeligheid van screeningtests (nasofarynxuitstrijkjes met RT-PCR-analyse) wordt in de 

huidige literatuur geschat tussen 56% en 83%25, wat betekent dat 2 tot 4 van de 10 

geïnfecteerde patiënten niet worden correct worden gedetecteerd.  

 

• Zo had België op 28 maart 12.775 gevallen en 705 sterfgevallen; een vergelijking van de Case 

Fatality Rates (CFR) van een groot aantal landen bracht Timothy Russell et al. ertoe om de 

fractie van de daadwerkelijk ontdekte gevallen in België te schatten op 7,4% (6,2% - 8,8%); met 

andere woorden, op dat moment had België feitelijk 173.000 gevallen, dat wil zeggen 160.000 

meer dan aangekondigd. 26 

 

• Het tellen van de gevallen in absolute aantallen geeft dus een misleidend beeld van de epidemie 

en maakt vergelijkingen tussen landen of regio's binnen een land niet mogelijk.27 

 
24 Ritchie, H. et al., Our World in Data, Statistics and Research, Coronavirus (Covid-19) testing, 

https://ourworldindata.org/coronavirus-testing 
 
25 Kokkinakis, I. et al., Performance du frottis nasopharyngé-PCR pour le diagnostic du Covid-19, Revue Médicale Suisse, Rev Med 

Suisse 2020 ; 16 : 699-701, 8 avril 2020. 
 
26 Timothy W Russell, Joel Hellewell, Christopher I Jarvis, Kevin van Zandvoort,  Sam Abbott, Ruwan Ratnayake, CMMID nCov 

working group, Stefan Flasche, Rosalind M Eggo, Adam J Kucharski, Estimating the infection and case fatality ratio for COVID-19 

using age-adjusted data from the outbreak on the Diamond Princess cruise ship, 

medRxiv 2020.03.05.20031773; (doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20031773),  

Now published in Eurosurveillance (doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000256) 

 
27 “The absolute number of cases provides a misleading picture of how the epidemic evolves and does not allow 
comparisons by country or by region within a country.” In García-Basteiro AL, Chaccour C, Guinovart C, et al. Monitoring the 

COVID-19 epidemic in the context of widespread local transmission. Lancet Respir Med. 2020;8(5):440-442. (doi:10.1016/S2213-

2600(20)30162-4). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198847/  

https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20031773
http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.12.2000256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198847/
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Dus ook hier staan we weer voor de moeilijke keuze van de indicatoren:  

o Gevallen van COVID-19 (getest positief) (ter herinnering) 

o Ziekenhuisopnames voor COVID-19 

o Doden toegeschreven aan COVID-19 

Aangezien de primaire indicator van de dynamiek van de epidemie (de incidentie van positieve gevallen 

van COVID-19) buiten ons bereik ligt (onder aanvaardbare geldigheidsvoorwaarden), moeten we 

indirecte indicatoren gebruiken, namelijk het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19, of het aantal 

sterfgevallen dat aan COVID-19 wordt toegeschreven of kan worden toegeschreven. 

 

Ziekenhuisopnames voor COVID-19 

Het aantal ziekenhuisopnames als indicator nemen voor vergelijkingen vertoont ook een aantal grote 

gebreken: 

• Alleen de meest zorgwekkende gevallen worden in het ziekenhuis opgenomen: het aandeel van 

"ernstige" gevallen onder de symptomatische gevallen wordt ruwweg op ongeveer 20% geschat, 

maar het verschilt sterk van land tot land, omdat de definitie van een ernstig geval van land tot 

land kan verschillen. 

 

• In sommige landen, en zelfs in sommige regio's, variëren de hospitalisatiegewoonten om 

verschillende redenen (geografische, financiële, culturele, beschikbaarheid van 

ziekenhuisbedden, organisatie (al dan niet efficiënt) van de thuisverzorging, verzadiging van de 

diensten in geval van een crisis, ...); tijdens de Covid-19-crisis werden (in tegenstelling tot 

België28) verschillende landen geconfronteerd met een soms dramatische overschrijding van de 

hospitalisatiecapaciteit, in het bijzonder voor wat de afdeling intensieve zorgen betreft en de 

beademingscapaciteit. 

 

• In veel landen zijn rusthuizen in deze crisis zwaar getroffen. De ziekenhuisopname van 

rusthuisbewoners kan heel sterk verschillen niet alleen tussen landen, maar zelfs binnen 

eenzelfde land, zowel afhankelijk van de beschikbare voorzieningen in het woonzorgcentrum als 

van het beleid of van de wil om mensen nog over te brengen gegeven hun 

gezondheidstoestand. 

 

Bijgevolg is het gebruik van ziekenhuisgegevens voor het monitoren van de epidemie in een land wel 

nuttig, maar voor geografische vergelijkingen, en met name voor internationale vergelijkingen, is het 

alleen gerechtvaardigd als aan bepaalde zeer precieze voorwaarden wordt voldaan en deze zijn zelden 

aanwezig.29 

 

 
28 Sophie Wilmès, Première Ministre, Questions parlementaires, 30 Avril 2020, Réponse aux questions en plénière sur le plan de 

déconfinement, “La courbe des hospitalisations continue aussi de s’aplatir et nous avons ainsi évité la principale menace que 

constituait  une saturation de nos capacités hospitalières. Le taux d’occupation des unités de soins intensifs dédiées au Covid-19 

n’a de fait jamais dépassé les 58%. Il est actuellement de 36%.” 

29 García-Basteiro AL, Chaccour C, Guinovart C, et al. Monitoring the COVID-19 epidemic in the context of widespread local 

transmission. Lancet Respir Med. 2020;8(5):440-442. doi:10.1016/S2213-2600(20)30162-4.  
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De sterfte door COVID-19 

We moeten dus een beroep doen op de sterftecijfers, die een grotere geldigheid en vergelijkbaarheid 

bezitten. Daarbij mogen we echter volgende punten niet uit het oog verliezen: 

• De variabiliteit in de definities van de (met zekerheid of met grote waarschijnlijkheid) aan Covid-

19 toegeschreven sterfgevallen; de wijze waarop landen de WHO-richtlijnen al dan niet 

toepassen; de vraag of de aanwezigheid van een Covid2 SARS-infectie bij een overledene 

voldoende is om het overlijden toe te schrijven aan Covid-19, of de noodzaak dat de besmetting 

een oorzakelijke rol heeft gespeeld. In tegenstelling tot veel andere landen heeft België in deze 

kwestie een brede definitie gehanteerd van sterfgevallen die toe te schrijven zijn aan de 

epidemie, zoals regelmatig door Sciensano in herinnering wordt gebracht. 30 

 

• De oorsprong van de verzamelde informatie. Zijn de gegevens alleen afkomstig van de 

ziekenhuizen, of van de hele bevolking (met daarin de speciale plaats van de woonzorgcentra)? 

Bovendien hebben sommige landen tot een bepaalde datum enkel de gegevens van 

ziekenhuizen gepubliceerd voor Covid-19, en vervolgens hun manier van tellen zowel van het 

aantal besmettingen als van overlijdens in de weken daarop aangepast. 

 

• Het streven naar transparantie in de gegevensrapportage is niet noodzakelijkerwijs in alle 

landen hetzelfde (zie tabel 1 hieronder). 

 

• De Case Fatality Rate 31 ), oftewel Infection Fatality Rate (IFR), is het aantal waargenomen 

sterfgevallen gedeeld door het aantal patiënten dat door de ziekte is getroffen. Hier doen zich 

problemen voor met de vergelijkbaarheid, zowel voor de teller (variabiliteit in de definitie van 

de aan Covid-19 toegeschreven sterfgevallen) als voor de noemer (het aantal opgespoorde 

positieve gevallen hangt voornamelijk af van het aantal geteste personen); verschillende 

methoden hebben echter getracht de moeilijkheden te omzeilen om de beste schattingen van 

deze CFR of IFR te benaderen 32. Een betere aanpak kan bijvoorbeeld zijn om het Hospitalized 

Case Fatality Rate (HCFR) te analyseren, d.w.z. het percentage patiënten dat in het ziekenhuis 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198847/ 
 
30 «Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld via de “hospital surge capacity survey” door de ziekenhuizen en hebben alleen 

betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax* met suggestieve 

klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis systematisch 

gerapporteerd. Dit is in overeenstemming met de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. *Gevalsdefinitie van een 

radiologisch bevestigd geval: sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 

negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een 

compatibele CT scan van de thorax. Sterfgevallen buiten het ziekenhuis (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld 

door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen. in Sciensano, COVID-19 – 

EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 11 JULI 2020, online : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-

19_Daily%20report_20200711%20-%20NL.pdf 

31 ”The IFR estimates the fatality rate in all those with infection: the detected disease (cases) and those with an undetected disease 

(asymptomatic and not tested group)….Between countries, case Fatality rates vary significantly, and over time, which suggests 

considerable uncertainty over the exact case fatality rates.” In  Jason Oke, Carl Heneghan, CEBM, Global Covid-19 Case Fatality Rates, 

https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/ 

 

32 Geert Molenberghs, Christel Faes, Jan Aerts, Heidi Theeten, Brecht Devleesschauwer,  

Natalia Bustos Sierra, Toon Braeye, Francoise Renard, Sereina Herzog, Patrick Lusyne, Johan Van der Heyden, Herman Van 

Oyen, Pierre Van Damme, Niel Hens, Belgian Covid-19 Mortality, Excess Deaths, Number of Deaths per Million, and Infection Fatality 

Rates (8 March - 9 May 2020)  medRxiv 2020.06.20.20136234; doi:  https://doi.org/10.1101/2020.06.20.20136234  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7198847/
https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://doi.org/10.1101/2020.06.20.20136234
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werd opgenomen en hun verblijf in het ziekenhuis niet overleefde. 

 

• Er moeten ook methodologische beslissingen worden genomen over de eigenlijke 

vergelijkingstechnieken: vergelijken we alle landen voor dezelfde periode, of voor perioden die 

op elkaar zijn afgestemd volgens een bepaald "startpunt"; want naast verschillen in timing is de 

epidemie in sommige landen geconcentreerd rond een piekperiode, terwijl andere een tragere 

en meer geleidelijke ontwikkeling hebben gekend die echter langer kan duren; de lengte van de 

gehanteerde vergelijkingsperiode zal op die manier een impact hebben op de geobserveerde 

waarden voor sommige indicatoren.  

 

• Zelfs de definitie van “week” die wordt gehanteerd voor statistische vergelijkingen verschilt: de 

meest voorkomende internationale definities gaan uit van een begin op maandag en een einde 

op zondag. De landen van het Verenigd Koninkrijk daarentegen beginnen de week op zaterdag 

en eindigen op vrijdag, met uitzondering van Schotland, dat dan weer de meest voorkomende 

internationale regel volgt. 33  

• Ten slotte stelt zich ook de vraag of het meer aangewezen is om absolute aantallen (per dag, per 
week, gecumuleerd, ...) te vergelijken of de incidentiecijfers (sterfte is een vorm van incidentie), 
d.w.z. de absolute aantallen gerelateerd aan de bevolking van de landen die worden 
vergeleken? 

Hoe kan men de effecten van "verstorende" variabelen neutraliseren? 
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar wat een oordeelkundige keuze zou moeten zijn van 

indicatoren met betrekking tot de incidentie van gevallen, of van sterfte. Voor zover we in staat zijn om 

deze uitdaging tot een goed einde te brengen, blijft nog de noodzaak om rekening te houden de 

elementaire epidemiologische regels, zoals het in aanmerking nemen van de "verstorende variabelen" 

(confounding factors) die van invloed kunnen zijn op de brutowaarde van de verkregen resultaten.  

De klassieke standaardisatie van gegevens maakt het mogelijk om rekening te houden met de effecten 

van leeftijd en geslacht op de verkregen cijfers. Maar er zijn ook andere factoren die van invloed kunnen 

zijn op de vatbaarheid voor dit nieuwe virus. Om er maar een paar te noemen die onlangs in de 

wetenschappelijke literatuur zijn belicht: 

• het aandeel in de bevolking van 34 35 36 37 38  

 
33 “This is a relatively minor issue and largely washes out when cumulating excess deaths over multiple weeks, e.g. eleven weeks.  » 

https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality  

34 CDC, Who is at increased risk for severe illness ? People of Any Age with Underlying Medical Conditions, Updated June 25, 2020, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html 

35 Rod JE, Oviedo-Trespalacios O, Cortes-Ramirez J. A brief-review of the risk factors for covid-19 severity. Rev Saude Publica. 

2020;54:60. ( doi:10.11606/s1518-8787.2020054002481 ) 

 
36 Pasquariello, P., Stranges, S. Excess mortality from COVID-19: a commentary on the Italian experience. Int J Public Health (2020). 

https://doi.org/10.1007/s00038-020-01399-y 

 
37 Gémes K, Talbäck M, Modig K, et al. Burden and prevalence of prognostic factors for severe COVID-19 in Sweden. Eur J Epidemiol. 

2020;35(5):401-409. doi:10.1007/s10654-020-00646-z 

 
38 Hussain A, Bhowmik B, do Vale Moreira NC. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes Res Clin Pract. 

2020;162:108142. ( doi:10.1016/j.diabres.2020.108142 ) 

 

https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doi.org/10.1007/s00038-020-01399-y
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o diabetici    

o personen met overgewicht of obesitas  

o personen met hoge bloeddruk 

o rokers en personen die eraan zijn blootgesteld 

o personen met long- of hartproblemen 

o en alle andere co-morbiditeiten 

 

• bestaansomstandigheden 39 40 

 

• bevolkingsdichtheid (stad/platteland) 41 

 

• de mobiliteit van de bevolking binnen de landen, de intensiteit van de contacten 

tussen mensen die op min of meer afgelegen plaatsen wonen (pendelaars, enz.)42 en 

de openheid voor contacten met externe bevolkingen: immigratie, internationale 

uitwisselingen, aantal uitwisselingen, vliegreizen, enz....43 

 

• de organisatie van de gezondheidssystemen: preventie, screening, zorg (op het 

niveau van de primaire, secundaire of tertiaire zorg (regionale en universitaire 

ziekenhuiscentra) enz.), aantal ziekenhuisbedden per inwoner, de beschikbaarheid 

van gekwalificeerd personeel, aantal plaatsen in intensieve zorg per inwoner (deze 

beïnvloeden ook de geneigdheid om meer of minder ernstige gevallen in het 

ziekenhuis op te nemen), enz.44 

 

• de geneigdheid van patiënten (die in min- of meerdere mate door de ziekte zijn 

getroffen) om hulp te zoeken in de zorgstructuren; mogelijke invloed van financiële 

(of geografische, of culturele) barrières. 

 

 
39 O.N.S., Deaths involving COVID-19 by local area and socioeconomic deprivation: May 2020, Last updated : 12 June 2020, 

https://www.ons.gov.uk/releases/deathsinvolvingcovid19bylocalareaandsocioeconomicdeprivationmay2020 

 
40 Palmer, B., Chart of the week: Covid-19 kills people in the most deprived areas at double the rate of those in the most affluent, 

Nuffield Trust, 06/05/2020,  

https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-covid-19-kills-the-most-deprived-at-double-the-rate-of-affluent-

people-like-other-conditions 

41 Shima Hamidi, Sadegh Sabouri & Reid Ewing (2020): Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic?, Journal of the American 

Planning Association, (DOI: 10.1080/01944363.2020.1777891). 

 
42 Badr HS, Du H, Marshall M, Dong E, Squire MM, Gardner LM. Associatie tussen mobiliteitspatronen en COVID-19 transmissie in de 

VS: een wiskundige modelleringsstudie [online gepubliceerd voor druk, 2020 jul 1]. Lancet Besmet Dis. 2020;S1473-3099(20)30553-3. 

(doi:10.1016/S1473-3099(20)30553-3). 

 
43 Wilson ME, Chen LH. Travellers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV). J Travel Med. 2020;27(2):taaa015. 

(doi:10.1093/jtm/taaa015). 

 

44 Ji Y, Ma Z, Peppelenbosch M P.Potential association between COVID-19 mortality and health-care resource availability Lancet Glob 

Health 20208e480. (doi:10.1016/s2214-109x(20)30068-1) . 

https://www.ons.gov.uk/releases/deathsinvolvingcovid19bylocalareaandsocioeconomicdeprivationmay2020
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-covid-19-kills-the-most-deprived-at-double-the-rate-of-affluent-people-like-other-conditions
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-covid-19-kills-the-most-deprived-at-double-the-rate-of-affluent-people-like-other-conditions
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Figuur 2 : Schematische weergave van situaties die kenmerkend kunnen zijn 
voor patiënten met Covid-19. Aangepast van Regent Health Solutions   

• culturele gewoonten van verschillende bevolkingsgroepen wat de "sociale 

nabijheid" betreft en met name de intensiteit van intergenerationele contacten.45 46 

 

• culturele gewoonten die van invloed kunnen zijn op de reactie van de bevolking op 

de voorgeschreven preventieve maatregelen (sociale afstand nemen volgens de 

meest gehanteerde definitie 47 , het dragen van maskers, etc.). 48 

 

De omvang van de lijst van mogelijke tussenkomende factoren vormt op zich al een waarschuwing dat 

we ons moeten hoeden voor mogelijke foute interpretaties: correlatie rijmt niet altijd (en zelden) met 

causaliteit. 

 

Beoordeling van COVID-sterfte via de oversterfte (Excess All-cause Mortality) 
 

Alle mensen die door COVID-19 zijn getroffen, vormen een soort piramide:  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                  49    

 

45 Kiesha Prem, Alex R. Cook , & Mark Jit, Projecting social contact matrices in 152 countries using contact surveys and demographic 

dataPublished: September 12, 2017 (https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005697 ) ;  

Joël Mossong, Niel Hens, Mark Jit, Philippe Beutels, Kari Auranen, Rafael Mikolajczyk, Marco Massari, Stefania Salmaso, Gianpaolo 

Scalia  Tomba,Jacco  Wallinga,Janneke  Heijne,Malgorzata  Sadkowska-Todys, Magdalena Rosinska, W. John Edmunds, Social 

Contacts and Mixing Patterns Relevant to the Spread of Infectious Diseases, Published: March 25, 2008, 

(https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050074) 

46 Jefferson T, Spencer EA, Plüddemann A, Roberts N, Heneghan C., Analysis of the Transmission Dynamics of COVID-19: An Open 

Evidence Review, https://www.cebm.net/evidence-synthesis/transmission-dynamics-of-covid-19/  
47 Ou distanciation physique selon les conseils de plusieurs auteurs. Voir : Yzerbit, V et Klein, O. , Loin des yeux, proche du cœur ! Le 

lien social au temps du coronavirus, UCLouvain et Société,  

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/loin-des-yeux-proche-du-coeur-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus.html 
48 Honarvar B, Lankarani KB, Kharmandar A, et al. Knowledge, attitudes, risk perceptions, and practices of adults toward COVID-19: a 

population and field-based study from Iran [published online ahead of print, 2020 Jun 24]. Int J Public Health. 2020;1-9. 

(doi:10.1007/s00038-020-01406-2) 
49 Regent Health Solutions, Covid-19 , Four fifths of cases are asymptomatic following new China figures and Italian cluster area 

research, https://www.regenhealthsolutions.info/2020/04/03/covid-19-four-fifths-of-cases-are-asymptomatic-following-new-china-

figures-and-italian-cluster-area-research/ 

 

 

 

Figure 1: Présentation schématique des situations pouvant caractériser 
les patients atteints de la maladie Covid-19 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005697
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050074
https://www.cebm.net/evidence-synthesis/transmission-dynamics-of-covid-19/
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/loin-des-yeux-proche-du-coeur-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus.html
https://www.regenhealthsolutions.info/2020/04/03/covid-19-four-fifths-of-cases-are-asymptomatic-following-new-china-figures-and-italian-cluster-area-research/
https://www.regenhealthsolutions.info/2020/04/03/covid-19-four-fifths-of-cases-are-asymptomatic-following-new-china-figures-and-italian-cluster-area-research/
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Zoals hierboven aangegeven, werd het al snel duidelijk dat het aantal geïdentificeerde (en gemelde) 

gevallen per land sterk verschilt, wat de vergelijkbaarheid in het gedrang brengt. Vooral het gevoerde 

testbeleid in de verschillende stadia van de epidemie heeft hierbij een groot impact. Het is duidelijk dat, 

totdat een verzadigingsdrempel is bereikt, het aantal positieve gevallen rechtstreeks verband houdt met 

het aantal uitgevoerde tests en het doelpubliek van de tests. 50  

De ziekenhuisopnames (en Intensive Care Unit [ICU]- opnames) vormen een kleiner segment van de 

piramide, omdat dit symptomatische patiënten zijn die zwaarder worden getroffen en dus meer zorg 

nodig hebben. De uiteenlopende gewoontes van het ene land (of de ene regio) tot het andere en de 

mogelijke onbeschikbaarheid van bedden op het hoogtepunt van de crisis hebben echter een 

doorslaggevende invloed op het aantal ziekenhuisopnames.51 

De aan COVID-19 toegeschreven sterfgevallen zijn evenzeer moeilijk vergelijkbaar door een vertekening 

in functie van het gevoerde testbeleid, de (zekere/mogelijke) casusdefinities, het beleid inzake 

gegevensverzameling, de vertragingen in de rapportage, enz. 52 

 

Oversterfte 

Om deze reden zochten verschillende organisaties al vroeg in de pandemie naar een meer valide 

internationale vergelijkingsmethode die minder afhankelijk was van de vele hierboven genoemde 

vertekeningen.53  In België publiceert het officiële agentschap Sciensano al enkele jaren 

oversterftecijfers. De berekeningswijze van de oversterfte geeft inderdaad een antwoord op een aantal 

van de tot nu toe opgeworpen problemen van vertekening54 , en wel voornamelijk:  

- De gevoeligheid voor de gevolgen van COVID-19 varieert sterk van land tot land, zowel door 

demografische verschillen (zoals bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht, 

bevolkingsdichtheid, intra- en extra-nationale mobiliteit), als door de vele andere risicofactoren 

of beschermende factoren (zie hierboven). 

 

- De melding van een overlijden als gevolg van COVID-19 hangt af van een aantal factoren die we 

hierboven hebben opgesomd. 

 

Het concept zelf van oversterfte is relatief eenvoudig te begrijpen. Het is het verschil tussen de 

waargenomen sterfte en de 'verwachte' sterfte. De verwachte sterfte kan op verschillende manieren 

worden geschat, maar over het algemeen neemt men een gemiddelde van voorgaande jaren over 

 
50 “The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited 
testing.”  https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19-background  
51 Portail Européen des données : Pressure on Healthcare Systems: Coping with Demand for ICU and Hospital Beds, 

https://www.europeandataportal.eu/fr/covid-19/stories/pressure-healthcare-systems-coping-demand-icu-and-hospital-beds 
52 “Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed 

deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.” 

https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19-background  
53 Aron, J. and Muellbauer, J., A pandemic primer on excess mortality statistics and their comparability across countries, guest post in 

Our World in Data, University of Oxford, June 29, 2020, https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality#licence 
54 Bustos Sierra N et al. «La mortalité toutes causes soutient les chiffres de mortalité COVID-19 en Belgique. »  

Ingediend voor publicatie. 

 

https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19-background
https://www.europeandataportal.eu/fr/covid-19/stories/pressure-healthcare-systems-coping-demand-icu-and-hospital-beds
https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19-background
https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality#licence
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dezelfde periode. Om vergelijkingen in de tijd of tussen landen of regio's te kunnen maken is het 

uiteraard belangrijk om vergelijkbare telmethoden te gebruiken.  

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat zelfs gestandaardiseerde methoden niet alle 

problemen kunnen oplossen. Als sommige landen in het verleden een of meer episodes van oversterfte 

als gevolg van influenza-epidemieën hebben meegemaakt in de referentieperiode, kan de noemer zelf in 

dit geval worden overschat en de indicator van oversterfte beïnvloeden.  

The New York Times wijst ook nog op andere frequente problemen met gegevens: "About the data: The 

all-cause mortality data obtained from each country varies: Some countries publish daily death totals 

dating back decades, and others only for the last few years. Places with less historical data, such as 

Istanbul, make for rougher historical comparisons. Historical baselines used to calculate excess deaths do 

not adjust for any expected reduction in recent deaths from non-Covid-19 causes or for two deadly flu 

epidemics in Europe during the winters of 2014-15 and 2017- 18. The data in Italy includes towns 

accounting for 94 percent of the population. The data in the U.S. accounts for 86 percent of the 

population.”55 

Er bestaan dus verschillende methoden om het aantal "verwachte sterfgevallen" te berekenen, d.w.z. de 

referentie voor de berekening van de oversterfte.56 De kwestie van de beschikbaarheid van gegevens in 

de verschillende landen heeft ons ertoe gebracht het gemiddelde van de jaren 2018 en 2019 als 

referentie te gebruiken, ook al kan deze keuze leiden tot een overschatting van het referentieniveau in 

bepaalde landen die in een van deze twee jaren door een episode van oversterfte zouden zijn getroffen 

(en dus een onderschatting van de oversterfte in 2020). 

De methode van het analyseren van de oversterfte is op grote schaal ontwikkeld door de Europese 

organisatie Euro-Momo, en heeft in het verleden toegelaten om een beter inzicht te krijgen in 

gezondheidsincidenten die een grote impact hadden op de gezondheid van de bevolking. 57 

Er zij op gewezen dat de meeste landen geaggregeerde sterftecijfers per week publiceren (bv. het 

Verenigd Koninkrijk 58, …) en dat de definities van “week” niet altijd overeenkomen met die van andere 

landen. De Europese organisatie Euro-Momo publiceert sinds 2008 cijfers voor 24 Europese landen per 

week. Het is echter jammer dat de indicator die door deze organisatie wordt gebruikt alleen de z-score 

is, en niet het aantal sterfgevallen (in absolute aantallen) of de P-score (in percentages van het 

verwachte normale aantal overlijdens; zie hieronder). De z-score die door Euro Momo wordt gebruikt 

vertoont inderdaad een vertekening wanneer men ze wil gebruiken voor transnationale vergelijkingen. 

Statistics Belgium publiceert voor België sinds 2009 online globale sterftecijfers per dag tot op 

arrondissementsniveau, per leeftijd en per geslacht.59 

 
55 New York Times online ‘153,000 Missing Deaths: Tracking the True Toll of the Coronavirus Outbreak’ (updated 9 July 2020). 

consulté le 12 juillet 2020. 
56 Carl Heneghan, Jason Oke, Thoughts on Estimating Excess Mortality from COVID-19, CEBM, 18 juin 2020, 

https://www.cebm.net/covid-19/thoughts-on-estimating-excess-mortality-from-covid-19/ 
57 Nielsen, J.K., Vestergaard Lasse S., Lukas Richter, Schmid Daniela, Bustos Sierra Natalia, Tommi Asikainen, Ramona 

Trebbien, Denissov Gleb, Innos Kaire, Virtanen Mikko J., et al. , European all-cause excess and influenza-attributable mortality in the 

2017/18 season : should the burden of influenza B be reconsidered?, Clinical Microbiology and Infection, 18/02/2019, (2019)  
58 De wekelijkse publicatie door de Registrar General van de “weekly mortality reports” gaat terug op 1837. 
59 Het aantal overlijdens per dag naar geslacht, arrondissement en leeftijd is beschikbaar in open data voor de periode 2009 tot 

2020 : https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag-geslacht-arrondissement-leeftijd 

 

https://www.cebm.net/covid-19/thoughts-on-estimating-excess-mortality-from-covid-19/
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=1875&f%5Bsearch%5D=Nielsen%2C%20J.K.%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=51474&f%5Bsearch%5D=Vestergaard%20Lasse%20S.%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=87428&f%5Bsearch%5D=Lukas%20Richter%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=37329&f%5Bsearch%5D=Schmid%20Daniela%20
https://www.sciensano.be/fr/people/natalia-bustos-sierra/biblio
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=87427&f%5Bsearch%5D=Tommi%20Asikainen%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=87429&f%5Bsearch%5D=Ramona%20Trebbien%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=87429&f%5Bsearch%5D=Ramona%20Trebbien%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=51486&f%5Bsearch%5D=Denissov%20Gleb%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=51489&f%5Bsearch%5D=Innos%20Kaire%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio?f%5Bauthor%5D=51492&f%5Bsearch%5D=Virtanen%20Mikko%20J.%20
https://www.sciensano.be/fr/biblio/european-all-cause-excess-and-influenza-attributable-mortality-2017-18-season-should-burden
https://www.sciensano.be/fr/biblio/european-all-cause-excess-and-influenza-attributable-mortality-2017-18-season-should-burden
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Om alle bovengenoemde redenen zijn de oversterftecijfers veel betrouwbaarder voor een correcte 

schatting van de impact van Covid-19 dan het aantal sterfgevallen dat aan het virus wordt 

toegeschreven. 

Verschillende tijdschriften hebben zich beperkt tot het presenteren van oversterfte in absolute 

aantallen door onderscheid te maken tussen de waargenomen en de 'verwachte' sterfte. Het voordeel 

van deze methode is dat ze eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is en een directe vergelijking mogelijk 

maakt met het absolute aantal gerapporteerde Covid-19-doden. Het nadeel is dat dit de vergelijking 

moeilijk maakt, zowel in de tijd als met andere landen. Verschillende media hebben dan ook de 

oversterfte in relatie tot de bevolking gerapporteerd door het aantal sterfgevallen "per hoofd van de 

bevolking" te berekenen.  

Een andere manier om tot een vergelijkbare indicator te komen is de P-score. Dit is een indicator die 

eenvoudig te berekenen is op basis van de reeds bekende gegevens. Om de P-score te berekenen wordt 

het absolute aantal waargenomen sterfgevallen afgezet tegenover het verwachte aantal sterfgevallen. 

Dit geeft de oversterfte weer als fractie van de verwachte sterfte. 

De P-score heeft verschillende voordelen. Ze kan zelfs met weinig gegevens worden berekend, 

bijvoorbeeld bij gebrek aan bevolkingscijfers of leeftijdsopbouw van de bevolking. Ze maakt, net als de 

oversterfte per hoofd van de bevolking, een vergelijking tussen landen van verschillende grootte 

mogelijk. Maar bovendien maakt ze een vergelijking mogelijk tussen bevolkingsgroepen met een andere 

leeftijdssamenstelling of die in de loop van de tijd veranderen.60 Tot slot is het een indicator die door 

een breed publiek intuïtief begrepen wordt. 

De P-score kan dus worden gedefinieerd als het verschil tussen de waargenomen en de verwachte 

sterfte, gedeeld door de verwachte sterfte (eventueel vermenigvuldigd met 100 om een beter leesbare 

indicator te verkrijgen, in procenten). 

 

Presentatie van de ontwikkeling van de epidemie in absolute aantallen (aantal gevallen, 

aantal overlijdens) of in incidentiecijfers/sterftecijfers 
 

Een kwestie die nog niet aan de orde kwam, is de vraag of de aantallen (van de gevallen/overlijdens) 

moeten worden afgezet tegenover de totale bevolking van de landen of regio's die worden vergeleken. 

Het is inderdaad een basisregel van de epidemiologie dat, om de morbiditeit (incidentie of prevalentie) 

of het sterftecijfer (dat overeenkomt met een incidentie) adequaat te kunnen vergelijken, het nodig is 

om de aantallen gevallen/overlijdens (de teller) te delen door een noemer om de proporties of de 

percentages te kunnen berekenen. Deze noemer moet worden gekozen volgens de logica dat "iedereen 

die in de noemer is opgenomen, het risico loopt om in de teller terecht te komen"; met andere 

woorden, de noemer moet iedereen bevatten die kan worden getroffen door (voor de incidentie) of 

sterven aan (voor mortaliteit) de ziekte in kwestie.61 

 
60 Aron, J. and Muellbauer, J., A pandemic primer on excess mortality statistics and their comparability across countries, guest post in 

Our World in Data, University of Oxford, June 29, 2020, https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality#licence 
 
61 Zo kan bijvoorbeeld voor de berekening van het sterftecijfer aan baarmoederkanker de noemer alleen vrouwen omvatten die 

geen hysterectomie hebben gehad. 
 

https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality#licence
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Een epidemie van een besmettelijke ziekte begint doorgaans vanuit één of meerdere 

besmettingshaarden. En de analyse van hun evolutie in de tijd is over het algemeen gebaseerd op de 

berekening van een "aanvalsgraad" (attack rate), die bestaat uit de proportie van de blootgestelde 

personen die de ziekte ontwikkelen over een periode die loopt tot de epidemie haar eindpunt heeft 

bereikt. 62 De “aanvalsgraad” wint aan geldigheid wanneer de blootgestelde populatie als basis dient 

voor de berekening ervan. 63 

Voor wat deze studie betreft maakt de berekening van de incidentie- of sterftecijfers (uitgedrukt per 

miljoen, of per 100.000 inwoners) geen vergelijking van land tot land mogelijk, aangezien landen niet op 

dezelfde manier zijn getroffen door de epidemie. Niet alle mensen in een land, vooral in grote landen, 

zijn blootgesteld geweest aan hetzelfde risico, en geografische vergelijkingen binnen landen tonen dit 

aan (cfr. de resultaten in hoofdstuk 6: onderzoek naar de regionale variatie).  

Dit hangt samen met de oppervlakte van de landen, de omvang van hun bevolking en de 

bevolkingsdichtheid. 64  De Europese landen verschillen sterk in omvang. De bevolkingsdichtheid in 

Europa varieert van 3,5 personen per km2 in IJsland tot 1.548 personen per km2 op het eiland Malta.65 

De analyse van de dynamiek van de pandemie op regionaal niveau (NUTS2 of NUTS3) toont duidelijk aan 

dat sommige landen alleen in bepaalde regio’s, en zelfs zeer beperkt, zijn getroffen. Omgekeerd worden 

zeer kleine landen (Andorra, Vaticaanstad, San Marino) blootgesteld aan een besmetting bij de hele 

bevolking, wat leidt tot "records" in incidentie of sterfte per hoofd van de bevolking.66 « Adjusted for 

 
62 « Le taux d’attaque a la même signification qu’une incidence cumulée, mais il s’utilise plus volontiers en cas d’épidémie. La période de 

mesure n’est pas une période systématique, mais dépend de la durée de l’épidémie. La population d’étude est le plus souvent 

restreinte à une population définie comme population à risque par l’étude descriptive des cas. Le taux d’attaque est l’incidence 

cumulée de la maladie pendant la durée de l’épidémie. », in Pascal Astagneau, Thierry Ancelle, Surveillance épidémiologique: 

Principes, méthodes et applications en santé publique, Paris, Lavoisier, 2011.  

63 «The attack rate (AR) is the cumulative incidence of cholera since the start of the outbreak.  

As the AR is population-based, knowing the total number of people in the affected area is essential. The AR is more 

informative when using population figures that match the specific administrative areas reporting cholera cases. For example, the 

intensity of an outbreak affecting 3 neighbourhoods in a city is more accurately described when the total population for those 3 

neighbourhoods is used in the calculation, rather than the population of the entire city. AR is usually expressed as a percentage. The 

formula for calculating AR is as follows: 

                            Number of cases during a time period 

AR  =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  x 100 

             Population exposed to cholera during the same period 

The AR will increase rapidly during initial phase of the outbreak and then reach a plateau as it ebbs. It never goes down.» in Médecins 

sans frontières, Management of a CHOLERA EPIDEMIC, Chapitre 8 : Monitoring et évaluation : 8.3 Indicateurs épidémiologiques 

essentiels, https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/english/8-3-key-epidemiologic-indicators-25297144.html 

 
64 “Rates per 100,000 of the population are incomparable, because not all countries are affected homogeneously. Especially in the 

larger countries, like China and the United States, epidemics can be (temporarily) focused on a localized level. For example, in China, 

the province of Hubei was severely affected, while the rest of the country was not. Therefore, correction for the total size of the Chinese 

population would not provide a representative figure. Of particular note, in panels A and B of Fig. 1, the numbers of cases and deaths in 

China disappear almost completely, due to this false inflation of the denominator”, in Middelburg RA, Rosendaal FR. COVID-19: How 

to make between-country comparisons [published online ahead of print, 2020 May 26]. Int J Infect Dis. 2020;96:477-481. 

(doi:10.1016/j.ijid.2020.05.066) 

 
65 België staat in de top drie met 375,3 inhab/km2 , terwijl Frankrijk een dichtheid heeft van 105,6 inhab/km2 en Zweden 25,0 

inhab/km2 . In Eurostat, Population density, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/bar 

 
 
66 “Highest per capita cases are often found in states with smaller populations where testing may lead to more detected cases. The 

highest number of reported cases per 100,000 people is now found in  Qatar (2,157), which saw its cases growing by almost 2000 per 

day in the past months, followed by San Marino (2,024), Vatican (2,024), Andorra (1,101) and Bahrain (753).”, 

https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/prise-en-charge-dune-epidemie-de-cholera-23447565.html
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CHOL/latest/chapitre-8-monitoring-et-evaluation-25297077.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250090/figure/fig0005/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/bar
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population, small countries with broad definitions for what cases or deaths to include in their data will 

look particularly badly affected, while epidemics concentrated in parts of a very populous country look 

surprisingly small.» 67 

Daarom hebben verschillende publicaties de voorkeur gegeven aan landenvergelijkingen op basis van 

absolute aantallen, in de mate dat deze aanpak de klassieke logica van de dynamiek van epidemies 

respecteert; wiskundige modellen68 69 70 en in het bijzonder gecompartimenteerde modellen, maken het 

mogelijk om het aantal gevallen in de verschillende subgroepen (vatbaar, blootgesteld, geïnfecteerd, 

genezen, overleden, enz.) te voorspellen. Virussen kennen geen grenzen (afgezien natuurlijk van de 

uitzonderlijke sluiting van de grenzen, maar dan nog is dit zeer relatief), maar ontwikkelen en 

verspreiden zich op basis van hun intrinsieke besmettelijkheid, de snelheid en wijze van overdracht, de 

blootstelling, de vatbaarheid van de blootgestelde populaties, enz. 

Het is gebruikelijk om in vergelijkbare situaties het oversterftecijfer in het kader van een epidemie in 

absolute cijfers te berekenen. Ook in 1963 werd de oversterfte van de influenza-epidemie in de winter 

van 1957-1958 uitgedrukt in het absoluut aantal extra overlijdens.71 De H1N1-pandemie is een ander 

voorbeeld, naast vele andere.72 Sinds maart 2020 beschikken we over verschillende voorbeelden van 

epidemiologische groeicurven per land, zowel voor het aantal bevestigde gevallen als voor het aantal 

sterfgevallen.73 74 75 Deze curven laten verschillende verspreidingsritmes zien naargelang het land of de 

 
https://worldmapper.org/covid-19-coronavirus/  

 

67 Financial Times, FT Visual & Data Journalism team , Coronavirus tracked: has the epidemic peaked near you? on line: 

https://ig.ft.com/coronavirus-

chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegion

al=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths 
68 Université de Namur, Des professeurs et des chercheurs modélisent l’expansion du coronavirus en Belgique et projettent les 

scénarios de demain, « Un consortium interuniversitaire et interdisciplinaire a vu le jour, à l’initiative de naXys, l’Institut de recherche 

Namurois des systèmes complexes (UNamur), qui, depuis plusieurs semaines, étudie l’évolution de la situation en Belgique. Une équipe 

de professeurs et de chercheurs a créé plusieurs modèles pertinents qui reposent sur des données statistiques fournies par Sc iensano, qui 

encourage l’initiative. Une démarche similaire est à l’œuvre du côté néerlandophone du pays. «  

https://nouvelles.unamur.be/upnews.2020-05-04.7700075943  

69 Timoteo Carletti a , Duccio Fanelli b , Francesco Piazzac, et al. COVID-19: The unreasonable effectiveness of simple models, Chaos, 

Solitons & Fractals: X Volume 5, March 2020, 100034, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590054420300154?via%3Dihub  
 
70 Niko Speybroek, cfr. supra, en ligne : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/la-modelisation-au-temps-du-covid-19.html  

 
71 Serfling RE. Methods for current statistical analysis of excess pneumonia-influenza deaths. Public Health Rep. 1963;78(6):494-506. 

 
72 HARDELID, P., ANDREWS, N., & PEBODY, R. (2011). Excess mortality monitoring in England and Wales during the influenza 

A(H1N1) 2009 pandemic. Epidemiology and Infection, 139(9), 1431-1439. doi:10.1017/S0950268811000410 

73 Lu FS, Nguyen AT, Link NB, Lipsitch M, Santillana M. Estimating the Early Outbreak Cumulative Incidence of COVID-19 in the 

United States: Three Complementary Approaches. Preprint. medRxiv. 2020;2020.04.18.20070821. Published 2020 Jun 18. 

doi:10.1101/2020.04.18.20070821 

74 Adegboye OA, Adekunle AI, Gayawan E. Early Transmission Dynamics of Novel Coronavirus (COVID-19) in Nigeria. Int J Environ 

Res Public Health. 2020;17(9):3054. Published 2020 Apr 28. doi:10.3390/ijerph17093054 

75 Martin Stabe et al. , “Unusually for cross-national data, adjusting for population isn’t strictly necessary when analysing the speed at 

which a virus spreads. Viruses don’t respect borders, and the rate at which they spread is not affected by the overall population of the 

affected country. Population matters least in the early stages of an epidemic because cases are likely to be highly concentrated in 

particular regions like Hubei or Lombardy. Later, though, viewing the values per million people gives a sense of the pandemic’s relative 

https://worldmapper.org/covid-19-coronavirus/
https://www.ft.com/visual-and-data-journalism
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://nouvelles.unamur.be/upnews.2020-05-04.7700075943
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25900544
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25900544
https://www.sciencedirect.com/science/journal/25900544/5/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590054420300154?via%3Dihub
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/la-modelisation-au-temps-du-covid-19.html
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regio, en dergelijke vergelijkingen zijn vooral interessant in de vroege stadia van de epidemie in de 

betrokken landen. De snelheid van de ontwikkeling van de curve en de positie van de "piek" zijn 

leerzaam, vooral wanneer men rekening houdt met de timing van de verschillende 

gezondheidsmaatregelen per land.  

Nietemin, zal na enige tijd, in de mate dat de verspreiding van het virus niet door de genomen 

maatregelen is ingedamd, de hele bevolking van een land zijn blootgesteld. Vanaf dan is het legitiem om 

de hele populatie als blootgesteld aan het risico te beschouwen en in de noemer op te nemen en om de 

incidentie- of sterftecijfers in verhouding tot de totale populatie te berekenen. Gezien de hierboven 

opgesomde beperkingen en de ingevoerde maatregelen kan deze hypothese nu en hier niet als zodanig 

worden weerhouden. De cijfers laten inderdaad een grote geografische heterogeniteit zien binnen in de  

grote landen met uitgesproken regionale verschillen. 

Bijgevolg moet men veeleer werken met regionale en niet met nationale vergelijkingen. Idealiter 

vergelijkt men ook best vergelijkbare regio's naar bevolkingsomvang, bevolkingsdichtheid of naar 

andere demografische factoren. Het is inderdaad beter om België met zijn 11,5 miljoen inwoners te 

vergelijken met een Franse regio zoals het Île de France rond Parijs (12,2 miljoen inwoners), dan met 

heel Frankrijk (67 miljoen inwoners), of met Lombardije (10,1 miljoen) dan met heel Italië (60,4 miljoen). 

Aangezien het vrijwel onmogelijk is om alle factoren die van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van 

regio's (laat staan landen) onder controle te hebben, is door Middelburg en Rosendaal een methode 

voorgesteld die als referentiepunt voor elk land het aantal aan COVID-19 toegeschreven overlijdens 

neemt 25 dagen na de melding van het eerste overlijden door Covid, en vervolgens de COVID-sterfte 

over het verdere tijdsverloop uitdrukt als een percentage van deze referentie.76 Volgens deze auteurs: 

"Using the number of deaths, expressed as a percentage of the number of deaths on the 25th day after 

the first death, provides the best direct comparison between countries".  

Gezien dat de identificatie van het eerste sterfgeval dat aan COVID-19 wordt toegeschreven ook zeer 

sterk door het toeval wordt bepaald en dus ook de 25e dag daarna 77, hebben we de methode van 

Middelburg en Rosendaal enigszins aangepast. We hebben in elk land als referentie voor de berekening 

de waarde genomen 10 dagen na de dag waarop de cumulatieve sterfte meer dan 5 sterfgevallen 

bedroeg, en de curven met die dag in overeenstemming gebracht. 

 

  

 
strain on countries’ resources. Switching to the “per million” view won’t alter the shape of each country’s curve, but will reorder them 

relative to one another. »  en ligne https://ig.ft.com/coronavirus-

chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional

=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths  

76 Middelburg RA, Rosendaal FR. COVID-19: How to make between-country comparisons [published online ahead of print, 2020 May 

26]. Int J Infect Dis. 2020;96:477-481. (doi:10.1016/j.ijid.2020.05.066)  “Adequately control for all factors influencing these problems is a 

practical impossibility. …[but] taking the reported number of COVID-19 related deaths on a synchronized reference date as a standard 

will correct results for all these factors simultaneously.” 
 
77 De toepassing van de methode van Middelburg en Rosendaal op een land als Frankrijk leidt tot resultaten die niet echt 

steekhoudend zijn aangezien dit land haar eerste sterfgeval meldde twintig dagen voor het vijfde slachtoffer werd geregisteerd, 

terwijl voor de meeste landen de tussentijd slechts  2 tot 5 dagen bedraagt. Het resultaat is een extreem lage noemer (N=33) die de 

zo berekende curve voor Frankrijk doet exploderen wanneer men de oorspronkelijke methode toepast. 

https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=eur&areas=usa&areas=bra&areas=gbr&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
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Methodologische keuzes voor dit werk 
 

Om bovenstaande redenen hebben we gekozen voor een multicriteria-vergelijking op basis van de 

sterftecijfers, met behulp van de volgende benaderingen en indicatoren: 

Voor de vergelijking tussen landen: 

• Keuze van de landen voor de vergelijking: voor de leesbaarheid van de gepresenteerde 

resultaten hebben we besloten de vergelijkingen te beperken en België te vergelijken met 10 

andere Europese landen: 

o De buurlanden: 

 Frankrijk 

 Nederland 

 Het Verenigd Koninkrijk, in zijn drie componenten: Engeland-Wales, Schotland 

en Noord-Ierland 

 Duitsland 

 Luxemburg 

o De eerste twee door de epidemie getroffen landen in Europa: Italië en Spanje. 

o Een Europees land dat voor een heel andere aanpak van de preventiemaatregelen heeft 

gekozen: Zweden. 

 

• Het sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19 [per dag, per week, cumulatief] 

(belangrijkste bronnen: Sciensano78, ECDC 79)  

 

• De oversterfte [per week, cumulatief] 

(belangrijkste bronnen: Statistics Belgium 80, Eurostat 81, Financial Times database 82) 

 

• Het aantal aan COVID-19 toegeschreven sterfgevallen [per dag, per week, cumulatief] 

(belangrijkste bronnen: Sciensano, ECDC) 

 

• Het aantal overlijdens boven het te verwachten aantal [per week, cumulatief] 

(belangrijkste bronnen: Statistics Belgium, Eurostat, Financial Times-databank) 

 

• Het aantal aan COVID-19 toegeschreven sterfgevallen in % ten opzichte van de basislijn van de 

10e dag na het vijfde gerapporteerde overlijden [per week, cumulatief] 

(belangrijkste bronnen: Sciensano, ECDC) 

 

 

 
78 Talrijke bronnen, waaronder de onlinepublicaties van het Agentschap: https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-

epidemiologique  

 
79 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide  
 
80 https://statbel.fgov.be/fr/visuals/mortalite  
 
81 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database  
 
82 https://github.com/Financial-Times/coronavirus-excess-mortality-data  

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://statbel.fgov.be/fr/visuals/mortalite
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
https://github.com/Financial-Times/coronavirus-excess-mortality-data
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Vergelijkingen tussen verschillende Europese regio's  

Keuze van de niveaus: 

- NUTS1 = equivalent aan de gewesten in België 

- NUTS2 = equivalent aan de provincies in België, de regio's in Frankrijk, enz. 

- NUTS3 = equivalent aan de arrondissementen in België, de departementen in Frankrijk, enz. 

 

Vergelijking van stedelijke entiteiten:  

• Keuze uit de volgende steden of agglomeraties: 

we besloten om de hoofdstad van België te vergelijken met 6 andere entiteiten: 

De volgende sterk verstedelijkte entiteiten: 

o De hoofdsteden van de eerder onderzochte landen die zwaar getroffen zijn door de 

epidemie: 

 Parijs - Île  de France 

 Londen (Greater Londen) 

 Madrid (Communidad de Madrid) 

 Stockholm (Greater Stockholm) 

 

o Een sterk verstedelijkte provincie met een zeer hoog percentage gevallen in Italië: 

 Bergamo 

 

o Een Noord-Amerikaanse stad die ook wereldwijd de aandacht heeft getrokken: 

 New York City 

 

• Berekening van de oversterfte per week  

(belangrijkste bronnen: Statistics Belgium, Financial Times-database) 

 

 

Voor residentiële centra voor ouderen (RVT/WZC): 

Belangrijkste bronnen: Statistics Belgium, Sciensano, AviQ, AZG, IMA 
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Resultaten 

 

Dit hoofdstuk omvat volgende onderdelen : 

1. Covid-19-sterfte en oversterfte 

2. Specifieke kenmerken van België en de multifocale ontwikkeling van de epidemie.  

3. Vergelijking van België met 10 andere landen - Sterfte berekend in verhouding tot de totale 

bevolking van het land (cumulatieve brutocijfers op het einde van de periode) 

 (COVID-19 en totale oversterfte) 

4. Evolutie van het sterftecijfer in de 11 vergeleken landen 

5. Vergelijking van het aantal geobserveerde sterfgevallen in België en in 10 andere Europese 

landen: absolute aantallen sterfgevallen in de loop van de tijd en geschatte relatieve stijging 

6. Studie van de regionale variatie in België en Europa 

7. Vergelijking tussen zeven stedelijke agglomeraties in Europa en Noord-Amerika 

8. De crisis in de woonzorgcentra 

 

 

 

1. Covid-sterfte en oversterfte in België en in andere landen 

 
 
Dit rapport maakt gebruik van gegevens over algemene sterfte in België in de periode van de Covid-19-

epidemie. Deze gegevens worden verzameld via het Rijksregister van de natuurlijke personen. Op basis 

van deze gegevens maakt de Belgische statistiekoverheid data aan over de bevolking in ons land naar 

diverse kenmerken waaronder geslacht, leeftijd en woonplaats. De registratie van overlijden gebeurt via 

de gemeenten die rechtstreeks aangesloten zijn op het Rijksregister. De quasi real-time inschrijving van 

overlijdens laat toe om op relatief korte tijd, binnen het bestek van enkele weken, meer dan 99% van de 

overlijdens te kennen. 

Het zijn deze gegevens die toelaten om oversterfte te registreren. Reeds verschillende jaren volgt 

Sciensano de dagelijkse sterfte in ons land op teneinde episodes van oversterfte te detecteren ten gevolge 

van griep, hittegolven of andere oorzaken (Be-Momo). In het kader van het Europese 

samenwerkingsverband Euro-Momo worden deze gegevens vervolgens ook internationaal beschikbaar 

gesteld. 

Oversterfte wordt gedefinieerd als de sterfte boven de sterfte die we normaal kunnen verwachten in een 

bevolking voor een welbepaalde periode. De eenvoudigste manier om die “normaal te verwachten” 

sterfte te berekenen bestaat erin om voor een overeenkomstige periode (bijvoorbeeld de maand april) 

de gemiddelde sterfte van de voorbije jaren te berekenen. Sterftecijfers zijn buiten periodes van crisis 

relatief stabiel maar volgen wel een seizoensgebonden patroon met hogere sterfte in de wintermaanden. 

Voor België waren we bijvoorbeeld in staat om de oversterfte tussen 11 maart en 12 april 2020 reeds op 

30 april te berekenen en te publiceren. We gebruikten daarbij het gemiddelde van de jaren 2009-2019 
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om de dagelijkse sterfte te vergelijken.83 De data hiervoor zijn beschikbaar op de website van Statbel en 

werden wekelijks met de recentste gegevens aangevuld.84 

Sinds kort publiceert ook Eurostat recente sterftecijfers op nuts2-niveau voor een aantal Europese landen. 

Op die basis werd de oversterfte per regio voor een aantal landen in kaart gebracht.85 Eurostat gebruikt 

daarvoor als referentieperiode de gemiddelde sterfte voor de jaren 2016-2019. 

Waarom is het relevant om de gerapporteerde sterfte voor Covid-19 te toetsen aan de oversterfte?  

Ten eerste zijn er de personen waarvan men veronderstelt dat ze aan Covid-19 overleden zijn die nooit 

werden getest. De beslissing van vermoedelijke sterfte aan Covid-19 werd genomen op basis van klinische 

symptomen, maar in de beginfase van de Covid-epidemie waren die nog niet door alle controlerende 

artsen en verzorgend personeel voldoende gekend zodat sommige patiënten misschien ten onrechte als 

Covid-slachtoffer werden bestempeld. Van de 9776 personen die aan Covid overleden zijn volgens het 

epidemiologisch bulletin van Sciensano van 8 juli, zijn er 3814 of ongeveer 40% mogelijke gevallen. Zelfs 

als we er mogen van uitgaan dat velen inderdaad aan Covid-19 zijn overleden blijft er een belangrijke 

marge van onzekerheid vooral voor de personen die in de woonzorgcentra overleden.86 Tegelijk met het 

Covid-virus was er in ons land immers ook een griepvirus. Hoewel uit een bulletin van 2 april blijkt dat: “in 

de week van 23 tot 29 maart 2020 (…) 27% van de respiratoire stalen verzameld door de peilpraktijken 

positief (waren) voor SARS-CoV-2 en nog slechts 5% positief voor het griepvirus”87 en we dus mogen 

aannemen dat het in veel gevallen inderdaad om Covid-sterfte gaat. 

Ten tweede is het van belang om een goede inschatting te maken van de volledige impact van Covid-19 

op de sterfte in ons land. Het is immers mogelijk dat patiënten overlijden als een indirect gevolg van het 

virus of van de genomen maatregelen. Ook angst voor het virus blijkt patiënten te hebben weerhouden 

om zich voor andere gezondheidsproblemen bij een arts of ziekenhuis aan te melden. Onbehandelde 

hartproblemen zouden bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan oversterfte. Omgekeerd is het ook mogelijk 

dat de genomen maatregelen ervoor zorgen dat de sterfte aan bepaalde oorzaken daalt. Een precieser 

antwoord op deze vragen zal slechts mogelijk zijn wanneer ook de exacte sterfteoorzaken gekend zijn. 

Maar daarvoor dienen de sterftecertificaten die artsen opmaken te worden geanalyseerd en het 

aanmaken en opschonen van deze gegevens vraagt aanzienlijk wat werk van sterk overbevraagde 

diensten. Zonder speciale maatregelen zijn deze gegevens meestal pas een paar jaar later beschikbaar. 

Algemene oversterfte kan ons echter al eerste indicaties geven. 

Ten derde is oversterfte een meer robuuste indicator voor het maken van internationale vergelijkingen. 

In verschillende landen werd lange tijd geen rekening gehouden met de sterfte in woonzorgcentra. Ook 

overlijdens thuis werden niet altijd geregistreerd. Bovendien zijn de regels die werden gehanteerd van 

land tot land verschillend. In sommige landen werden geteste individuen nooit opgenomen. België volgde 

de definitie van de WGO die sterfte aan Covid-19 definieert als: “A COVID-19 death is defined for 

surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness in a probable or 

confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related 

 
83 http://interfacedemography.be/covid-19/oversterfte-in-belgie-een-niet-te-miskennen-indicator-van-de-ernst-van-de-crisis/  
 
84 https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-deaths-day-sex-district-age  

 
85 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200624-1  
 
86 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200708%20-%20NL.pdf  
 
87 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_weekly%20report_20200402%20-%20NL_OK.pdf  

http://interfacedemography.be/covid-19/oversterfte-in-belgie-een-niet-te-miskennen-indicator-van-de-ernst-van-de-crisis/
https://statbel.fgov.be/en/open-data/number-deaths-day-sex-district-age
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200624-1
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200708%20-%20NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_weekly%20report_20200402%20-%20NL_OK.pdf
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to COVID disease (e.g., trauma)”88. Dit is ook de definitie die het ECDC (European Centre for Disease 

Prevention and Control) hanteert.89 Maar in de praktijk blijken veel landen niet over de nodige monitoring 

te beschikken om aan deze criteria te voldoen.  

Het gebruiken van oversterfte als indicator om landen te vergelijken is dus aangewezen. Net zoals voor 

de registratie van Covid-19 hebben echter ook heel wat landen geen performante en/of tijdige 

dataverzameling voor sterfte. Veelal zullen vergelijkingen op dit moment van de pandemie zich dus 

beperken tot een aantal landen waarvoor deze gegevens wel beschikbaar zijn.  

Vergelijken we de Belgische gegevens over de sterfte aan Covid-19 met oversterfte dan is er een zeer 

grote overeenkomst. Zowel naar dag van overlijden als naar regio blijken Covid-19-sterfte en oversterfte 

een sterke correlatie te vertonen. Wanneer we de waarnemingen starten in week 11 (9-15 maart) 

wanneer we de eerste gekende overlijdens aan Covid-19 registreren en laten lopen tot week 23 die eindigt 

op 7 juni 2020 dan zijn er 8117 personen meer overleden dan verwacht. Voor dezelfde periode 

rapporteert Sciensano 9646 overlijdens aan Covid-19. Dit leidt tot de merkwaardige vaststelling dat Covid-

sterfte 119% bedraagt van de oversterfte. Ondanks de vrij goede correlatie zowel in tijd als ruimte tussen 

oversterfte en Covid-sterfte overtreft deze laatste de oversterfte in absolute aantallen met 1529 

overlijdens. Daar zijn best wel wat verklaringen voor, desalniettemin betekent dit wel dat de impact van 

Covid-19 lager ligt dan de gerapporteerde Covid-sterfte. 

 

Welke zijn de verklaringen voor de lagere oversterfte dan de tol die Covid-19 heeft geëist? 

 

Men kan allerlei hypothesen formuleren. Bijvoorbeeld dat een aantal vermoedelijke Covid-slachtoffers 

ten onrechte als dusdanig zijn geregistreerd. Het is ook mogelijk dat sterfte aan andere doodsoorzaken 

voor diezelfde periode is afgenomen als gevolg van de genomen maatregelen. Minder verkeers- of 

arbeidsongevallen bijvoorbeeld of minder risicovolle operaties. De referentieperiode zelf kan een te hoog 

uitgangspunt vormen bijvoorbeeld door verschillende overlappende griepepidemieën in de voorgaande 

jaren.  

Het meest voor de hand liggend is echter dat Covid-19 ook in competitie treedt met andere 

doodsoorzaken. In de periode van week 11 tot week 23 overleden er in ons land iets meer dan 35.500 

mensen. Sommigen die nu aan Covid-19 zijn overleden zouden in de loop van diezelfde periode bezweken 

zijn aan andere chronische ziekten. Hogere Covid-sterfte dan oversterfte wijst dus eerder op een 

correcte registratie van Covid dan omgekeerd. Het is immers volledig onwaarschijnlijk dat alle Covid-

overlijdens extra overlijdens zouden zijn. 

Vast staat in elk geval dat beide niet één op één hoeven te overlappen en dat een goede correlatie wijst 

op een relatief betrouwbare registratie. Tegelijk vormt de oversterfte een zeer goede indicator om de 

totale impact te evalueren. 

Ook de periode waarin gemeten wordt heeft een impact. Beperken we de vergelijking tot het hoogtepunt 

van de epidemie van week 12 tot week 21 dan bedraagt de oversterfte 8587 personen tegenover 9425 

overlijdens aan Covid-19 of ruwweg 10% meer Covid-sterfte dan oversterfte. Merk wel dat voor 

gerapporteerde overlijdens aan Covid-19 het gecumuleerde aantal alleen maar kan toenemen. 

 
88 « A COVID-19 death is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness in 

a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease 

(e.g., trauma).» 

 
89 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/surveillance-definitions 
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Oversterfte daarentegen kan afhankelijk van de in acht genomen periode ook deels gecompenseerd 

worden door ondersterfte. In figuur 1 kunnen we zien dat dit het geval was bij het begin van de 

waarnemingen tussen 10 en 18 maart en aan het einde van de observatie na 28 mei. 

Verder vertoont deze grafiek een vrijwel parallel verloop van beide reeksen ook omdat Sciensano de dag 

van overlijden van Covid-19-patiënten geeft90. De piek van oversterfte valt op 10 april en voor Covid-19 is 

dit 12 april. Het valt op hoe de Covid-sterfte in de staart van de epidemie hoger blijft scoren dan de 

oversterfte op het moment dat de registratie steeds accurater wordt en meer berust op positieve 

testresultaten. De verklaring daarvoor kan in de concurrerende risico’s met andere doodsoorzaken liggen 

of zou ook kunnen wijzen op een klein “harvesting effect”91. De curves laten ook uitschijnen dat er in het 

begin van de epidemie eerder een kleine onderschatting zou kunnen zijn van het aantal Covid-19 

gerelateerde overlijdens. 

 
 
 

 
Figuur 3 : Dagelijkse evolutie in België van gerapporteerde sterfte aan Covid-19 door Sciensano (oranje lijn) en oversterfte met 
het daggemiddelde voor de jaren 2015-2019 (Statbel) als referentie (blauwe lijn) voor de periode van 10 maart tot 6 juni 2020. 

De vergelijking tussen oversterfte naar leeftijd met Covid-19 ligt wat moeilijker gegeven dat voor een 

aanzienlijke groep overlijdens aan Covid-19 geslacht en leeftijd niet gekend zijn. Door een weging toe te 

 
90 Soms worden de cijfers gegroepeerd naar het moment van registratie en niet naar het moment van overlijden. Dit is bijvoorbeeld 

voor Engeland en Wales het geval. Zie ook Aron en Muellbauer (2020).  

https://voxeu.org/article/excess-mortality-england-european-outlier-covid-19-pandemic  . 

 
91 « L’effet moisson, (« harvesting effect » ou « mortality displacement » en anglais) est l’hypothèse selon laquelle ces phénomènes 

exceptionnels affectent prioritairement les individus les plus fragilisés. L’idée est que de tels phénomènes déciment des personnes en 

état de santé fragile, qui seraient décédées dans les semaines ou mois suivants. Si une telle hypothèse se vérifie, elle doit se traduire par 

une sous-mortalité dans la période suivant le pic de surmortalité observé lors de la réalisation de ces phénomènes. »,  IZRAELEWICZ, E., 

L’EFFET MOISSON , L’IMPACT DES CATASTROPHES VIES SUR LA MORTALITE A LONG TERME, BULLETIN FRANÇAIS D’ACTUARIAT, 

Vol. 12, n° 24, juin – décembre 2012, pp. 113- 159 
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passen met gebruik van bevolkingsgegevens (cfr. Annex 1) komen we tot een verdeling naar leeftijd en 

geslacht. De vergelijking tussen oversterfte en sterfte aan Covid-19 vertoont eveneens een grote 

overeenstemming. 

In absolute aantallen overleden in België meer vrouwen dan mannen aan Covid-19, respectievelijk gaat 

het vermoedelijk om 5144 vrouwen in de periode tot 26 mei en 4257 mannen. Deze verhouding is ook in 

de oversterfte weerspiegeld met 4552 extra overlijdens bij vrouwen en 3890 bij mannen. De procentuele 

verdeling in de grafieken toont de grote overeenkomst tussen de spreiding van oversterfte en sterfte aan 

Covid-19. 

De grafieken laten echter ook zien dat sterfte aan Covid-19 en oversterfte bij vrouwen sterk 

geconcentreerd zijn boven de 85 jaar met een aandeel van 70% in de oversterfte. Bij mannen zien we een 

veel groter aandeel oversterfte op jongere leeftijden. 50% van de oversterfte bij mannen gebeurde voor 

de leeftijd van 84 jaar.  

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het resultaat van een samenloop van verschillende 

factoren.  

De hogere levensverwachting bij vrouwen en de hogere proportie vrouwen boven de 85 jaar die daaruit 

voortvloeit is wellicht de belangrijkste verklarende factor. Gezien het sterk verband tussen leeftijd en 

sterfte aan Covid-19 levert de veel grotere risico-populatie van vrouwen grotere absolute aantallen op. 

De verspreiding van het virus in de woonzorgcentra waar vrouwen de overgrote meerderheid uitmaken 

heeft dit effect alleen maar versterkt. 
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Figuur 4: Mannen België: procentuele verdeling naar leeftijd van de oversterfte en de sterfte aan 
Covid-19 gedurende de periode van 10 maart tot 26 mei 2020 

Figuur 5 : Vrouwen België: procentuele verdeling naar leeftijd van de oversterfte en de sterfte aan 
Covid-19 gedurende de periode van 10 maart tot 26 mei 2020 
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Tegelijk blijken mannen ook in de internationale literatuur kwetsbaarder voor Covid-19.92 93 In de jongere 

leeftijdsgroepen onder de 74 jaar zien we dat in absolute aantallen de Covid-19-sterfte dubbel zo hoog 

ligt bij mannen (994 vermoedelijke Covid-19-overlijdens bij mannen tegenover 531 bij vrouwen). 

Opmerkelijk is de quasi volledige afwezigheid van oversterfte onder de leeftijd van 65 jaar. De meer dan 

vijfhonderd geregistreerde gevallen van sterfte aan Covid-19 worden hier blijkbaar in grote mate 

gecompenseerd door een daling voor andere doodsoorzaken.  

In het licht van deze resultaten is het ook aangewezen om even stil te staan bij de stelling dat slachtoffers 

van Covid-19 voor het merendeel sowieso zouden overlijden. Als oversterfte iets aantoont dan wel dat 

duizenden te vroeg zijn overleden. Het is het toeval van de besmetting dat bepaalt wie overlijdt. Onder 

de 85 jaar gaat het manifest vaak om vroegtijdige sterfte. Weliswaar kan co-morbiditeit het risico op 

sterfte aan Covid-19 verhogen, maar het is niet omdat men te hoge bloeddruk heeft of diabetes dat men 

anders zou overlijden. Maar ook boven de leeftijd van 85 jaar moeten we benadrukken dat Covid-19 voor 

drama’s van onverwachte en vroegtijdige sterfte zorgt. In ons land is bijna 3% van de bevolking ouder dan 

85 jaar. In het totaal gaat het om meer dan 330.000 personen die ouder zijn dan 85 waaronder ruim 

50.000 85-jarigen. De levensverwachting voor mannen op 85 jaar bedraagt nog 5 jaar en voor vrouwen 6 

jaar. Als oversterfte iets aantoont dan wel dat duizenden te vroeg zijn overleden. 

 

Besluit: de Covid-sterfte werd vrij goed gerapporteerd in België. Ze is hoger dan de gemeten oversterfte, 

wat kan worden verwacht gegeven dat de risico’s op Covid-sterfte merkelijk hoger liggen naar leeftijd en 

de aanwezigheid van co-morbiditeit en dus een competing risk vormen met andere doodsoorzaken. De 

oversterfte is een goede graadmeter voor de globale impact van Covid-19 en geeft aan dat ons land 

zwaar werd getroffen. 

 
 
 
  

 
92 Jian-Min Jin et al. (2020): Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality. Front. Public Health, 29 

April 2020 (doi.org/10.3389/fpubh.2020.00152). 
 
93 Gebhard C, Regitz-Zagrosek V, Neuhauser HK, Morgan R, Klein SL (2020): Impact of sex and gender on COVID-19 outcomes in 

Europe. Biol Sex Differ. 11(1):29. Published 2020 May 25. (doi:10.1186/s13293-020-00304-9) 
 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00152
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Vergelijking tussen de Covid-sterfte en de oversterfte op internationaal niveau 
 
De cijfers van de opgemeten Covid-sterfte in verschillende landen werd in heel wat analyses vergeleken 

met de oversterfte in diezelfde landen. 

Zo heeft de New-York Times sinds 21 april een vergelijkende tabel gepubliceerd met de oversterfte in 

absolute aantallen en de p-score (percentage boven het verwacht aantal overlijdens) en het verschil 

tussen de geregistreerde oversterfte en de gerapporteerde Covid-19 sterfte. Deze tabel werd geregeld 

geactualiseerd met de meest recent beschikbare gegevens. 

Tabel 1 : Internationale vergelijking tussen geregistreerde Covid-19-sterfte en oversterfte. 

Bron :94 

 

AREA 

PCT. ABOVE 

NORMAL 

EXCESS  

DEATHS 

REPORTED 

COVID-19 

DEATHS DIFFERENCE 

Peru 

April - June 

146% 37,100 9,647 27,500 

U.S.  

Mar. 15 - June 6 

21% 115,200 93,800 21,400 

Ecuador  

March - June 

93% 22,400 4,527 17,900 

Mexico City  

Mar. 30 - June 28 

126% 22,700 5,490 17,200 

Spain  

Mar. 16 - May 31 

54% 44,100 27,127 17,000 

Italy  

March - April 

43% 44,200 27,938 16,300 

U.K.  

Mar. 14 - June 26 

38% 64,600 54,505 10,100 

Six cities in Brazil  

April - May 

47% 17,700 13,459 4,200 

Jakarta  

March - May 

46% 4,200 520 3,600 

Netherlands  

Mar. 16 - May 10 

38% 8,900 5,416 3,500 

France  

Mar. 16 - May 10 

28% 25,700 22,708 3,000 

Moscow  

April - May 

39% 7,700 5,260 2,400 

Chile  

March - June 

23% 8,400 6,133 2,200 

 
94 https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html#commentsContainer 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html#commentsContainer
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Thailand  

March 

4% 1,800 12 1,700 

Istanbul  

Mar. 9 - June 28 

19% 4,000 3,049 1,000 

Portugal  

Mar. 16 - June 7 

9% 2,300 1,479 800 

South Africa  

Mar. 4 - June 16 

3% 600 0 600 

Sweden  

Mar. 16 - June 28 

24% 5,900 5,414 500 

Tokyo  

April 

6% 500 19 500 

Austria  

Mar. 16 - May 24 

7% 1,000 667 300 

Finland  

Mar. 16 - May 31 

5% 500 317 200 

South Korea  

February 

Normal 200 17 200 

Switzerland  

Mar. 16 - May 3 

18% 1,600 1,473 100 

Israel  

March - May 

3% 300 285 <100 

Norway  

Mar. 23 - Apr. 19 

5% 100 
158 

<100 

Belgium  

Mar. 16 - May 10 

51% 8,600 8,788 <0 

Denmark  

Mar. 29 - May 3 

3% 100 421 <0 

Germany  

Mar. 16 - Apr. 26 

4% 4,200 6,637 <0 

 

Naast de extreme diversiteit in P-scores, van 3% tot 146%, toont deze tabel ook de soms zeer grote 

verschillen tussen beide indicatoren van sterfte in het kader van Covid-19. De verschillen gaan van 

negatieve waarden zoals voor België tot 27.500 doden meer volgens de oversterfte dan volgens de 

Covid-19-registratie in Peru. Wanneer we kijken naar de relatieve verschillen tussen beide indicatoren 

voor de Europese landen dan gaan de ratio’s van 102% voor België tot 61% voor Nederland, 63% voor 

Italië en 62% voor Spanje. 

Dit toont goed aan dat internationale vergelijkingen gebaseerd op de geregistreerde Covid-sterfte 

weinig betrouwbaar zijn. 
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2. Specifieke kenmerken van België en de multifocale ontwikkeling van de epidemie  

 

A.  De stille doder en de multifocale aanval 

 
 
Op 31 december 2019 besluit de directie van het woonzorgcentrum Herdershove in Brugge om bezoek 

terug te schroeven, de cafetaria te sluiten en de bewoners op kamer te laten eten.95 Ongeveer de helft 

van de bewoners is besmet door het norovirus dat zorgt voor maag- en darmklachten. Het virus is niet 

zo ernstig maar heel besmettelijk en er bestaat geen medicatie tegen. Het personeel gebuikt 

wegwerpschorten en handschoenen. Bezoek wordt sterk afgeraden en bezoekers moeten bij aankomst 

en vertrek de handen wassen. 

Intussen werd in het Chinese Wuhan al in december melding gemaakt van een nieuw virus met ernstige 

respiratoire complicaties. Begin januari 2020 maakt het grote publiek in ons land voor het eerst kennis 

met het nieuwe virus. De onlinewebsites van een aantal media (HLN 96 en RTL97) vermelden het virus 

voor het eerst op 5 januari 2020. De ziekte krijgt uiteindelijk de naam Covid-19 (coronavirus disease 

2019) wanneer de oorzaak blijkt te liggen bij een nieuw coronavirus dat de naam SARS-CoV-2 (severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2) zal krijgen. Op 11 januari melden de Chinese media het 

overlijden van de eerste patiënt, een 61-jarige bewoner van Wuhan. Op 20 januari wordt voor het eerst 

melding gemaakt van besmettingen buiten China in Japan, Zuid-Korea en Thailand. 

Terwijl de corona-cijfers in China lijken te dalen maakt de wereld zich in de loop van februari meer en 

meer ongerust over meldingen van infecties. Eind januari 2020 worden de eerste twee besmettingen in 

het Verenigd Koninkrijk gesignaleerd. Ook in Italië is er sprake van twee bevestigde besmettingen van 

Chinese toeristen in Rome. 

Op 27 Januari 2020 meldt het Beierse ministerie van gezondheid dat een 52-jarige werknemer bij 

Webasto, een fabrikant van auto-onderdelen in Starnberg, positief heeft getest op het virus. Hij zou de 

infectie hebben opgelopen na het bezoek van een Chinese collega uit Shanghai die zich pas ziek begint 

te voelen bij haar terugkeer naar China. “Health authorities say a Bavarian man contracted the virus 

from a colleague visiting from China. It is believed to be the first case of human-to-human transmission 

in Europe.”98 Op 28 januari volgt de bevestiging dat drie andere werknemers bij Webasto eveneens 

positief testen. Het is de aanleiding voor de eerste wetenschappelijke artikels over de besmettelijkheid 

van het virus door personen die presymptomatisch of zelfs asymptomatisch zijn. Tot dan geloofden 

virologen dat alleen personen met symptomen het virus konden overbrengen.99 

 
95 De Standaard. 31/12/2019. https://www.standaard.be/cnt/dmf20191231_04787893. Retrieved 2 July 2020. 

 

96 HLN.be. 5 January 2020. https://www.hln.be/nieuws/buitenland/al-59-gevallen-van-mysterieuze-longziekte-in-china-nieuwe-sars-

uitbraak-wordt-uitgesloten~a053f1bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Retrieved 29 June 2020. 

 

97 RTL.be. 5 January 2020. https://www.rtl.be/info/magazine/sante/mysterieuse-epidemie-en-chine-59-cas-d-une-pneumonie-au-

pathogene-inconnu-peut-etre-liee-a-un-marche-aux-poissons-1186011.aspx Retrieved 29 June 2020. 

 

98 Deutsche Welle (DW). 28 January 2020. https://www.dw.com/en/germany-confirms-human-transmission-of-coronavirus/a-

52169007 Retrieved 6 July 2020. 

 

99 The New York Times. 27 June 2020. https://www.nytimes.com/2020/06/27/world/europe/coronavirus-spread-asymptomatic.html 

Retrieved 28 June 2020. 

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20191231_04787893
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/al-59-gevallen-van-mysterieuze-longziekte-in-china-nieuwe-sars-uitbraak-wordt-uitgesloten~a053f1bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/al-59-gevallen-van-mysterieuze-longziekte-in-china-nieuwe-sars-uitbraak-wordt-uitgesloten~a053f1bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/mysterieuse-epidemie-en-chine-59-cas-d-une-pneumonie-au-pathogene-inconnu-peut-etre-liee-a-un-marche-aux-poissons-1186011.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/mysterieuse-epidemie-en-chine-59-cas-d-une-pneumonie-au-pathogene-inconnu-peut-etre-liee-a-un-marche-aux-poissons-1186011.aspx
https://www.dw.com/en/germany-confirms-human-transmission-of-coronavirus/a-52169007
https://www.dw.com/en/germany-confirms-human-transmission-of-coronavirus/a-52169007
https://www.nytimes.com/2020/06/27/world/europe/coronavirus-spread-asymptomatic.html
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Op 3 februari 2020, is er de eerste bevestigde diagnose van een Belgische Covid-19 patiënt bij zijn 

terugkeer uit Wuhan. Hoewel positief getest, blijkt hij geen symptomen te vertonen. Acht andere Belgen 

die uit Wuhan terugkeren worden in quarantaine geplaatst. Op 5 februari wordt op het cruiseship 

Diamond Princess de grootste uitbraak vastgesteld buiten China en worden de passagiers veertien 

dagen in quarantaine geplaatst. Ook hier blijken veel passagiers die positief testen geen symptomen te 

vertonen. 

Begin februari maakt Italië zich zorgen dat door de corona-maatregelen en het schrappen van alle 

vluchten van en naar China het minder Chinese toeristen zal ontvangen. In 2019 was Italië met 3,5 

miljoen Chinese bezoekers een van de populairste Europese landen.  

Op 14 februari 2020 wordt een eerste overlijden buiten China bekend gemaakt. Het gaat om de dood 

van een tachtigjarige Chinese toerist op bezoek in Parijs. 

Van 17 tot 24 februari houdt “La Porte Ouverte Chrétienne”, een Franse evangelische kerk met 

hoofdzetel in Mulhouse, haar jaarlijkse bijeenkomst. Er zijn 2500 deelnemers vooral uit Frankrijk, maar 

ook uit Zwitserland, België en Duitsland. Op 1 maart testen verschillende deelnemers positief. De 

bijeenkomst ligt aan de basis van de hoge concentratie van Covid-19-besmettingen in het Noord-Oosten 

van Frankrijk maar zou ook de basis vormen van besmettingen over heel Frankrijk. Na de regio Île-de-

France (Parijs en omgeving) is het noordoosten van Frankrijk, de regio Grand-Est met Mulhouse, de 

zwaarst getroffen regio van Frankrijk. Ook in Wallonië kunnen een aantal besmettingshaarden 

teruggevoerd worden tot die bijeenkomst.100 Maar er zijn niet enkel de deelnemers aan de bijeenkomst. 

De vele interacties tussen het noorden van Frankrijk en het zuiden van ons land zorgen voor veelvuldige 

besmettingsmogelijkheden.  

Enkele dagen later, op 22 februari, melden Italiaanse kranten de eerste twee Italiaanse overlijdens101. 

Tientallen mensen blijken besmet in de regio Veneto en Lombardije. Verschillende steden en dorpen 

met als centrum Codogno, zestig kilometer ten zuiden van Milaan, worden in quarantaine geplaatst. 

Veel Belgen hebben familie in Italië en dragen bij tot veelvuldige contacten tussen beide landen. 

Dezelfde 22 februari vertrekken tienduizenden landgenoten op skiverlof. Samen met Nederland is België 

het land met de meeste skiërs zonder bergen. In totaal vertrekken jaarlijks meer dan 730.000 Belgen op 

skiverlof. Noord-Italië en Oostenrijk zijn belangrijke bestemmingsgebieden. 

Voor de regio’s Noord en Midden van Nederland viel het krokusverlof van 15 tot 22 februari. Maar voor 

de regio Zuid begint het krokusverlof op 22 februari. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit tijdsverloop 

mee de geografische spreiding van het virus in Nederland helpen bepalen. De regio Zuid omvat Zeeland, 

Limburg, een groot deel van de provincie Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland. De grote 

steden van de randstad zoals Amsterdam en Rotterdam liggen in de regio’s Noord en Midden. 

Ook in Duitsland hebben de meeste deelstaten vakantie in de eerste weken van februari. Enkel in de 

deelstaat Beieren begint het voorjaarsverlof net als in ons land op 24 februari. 

In Duitsland is Beieren tot eind juni de deelstaat met het hoogste aantal positief geteste personen. 

Vermoedelijk heeft ook het skiverlof in de week van 22 februari daartoe bijgedragen. 

 
100 https://covidreference.com/epidemiology. Retrieved 10 July 2020. 

 

101 Corriere della Sera. 22 February 2020. "Coronavirus: primi casi a Milano. Cosa sappiamo dei nuovi contagi in Lombardia, Veneto e 

Piemonte". Retrieved 29 June 2020. 

 

https://covidreference.com/epidemiology
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_22/coronavirus-italia-nuovi-contagi-lombardia-veneto-245e72d4-5540-11ea-8418-2150c9ca483e.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_22/coronavirus-italia-nuovi-contagi-lombardia-veneto-245e72d4-5540-11ea-8418-2150c9ca483e.shtml
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Op 24 februari blijkt een jonge vrouw in het Spaanse Navarra positief te testen op Covid-19. Ze kwam 

terug uit Antwerpen waar ze een evangelische bijeenkomst bijwoonde. Wanneer de FOD 

Volksgezondheid op 29 februari wordt verwittigd is het al te laat om nadere gegevens over haar 

contacten te krijgen. De vrouw ligt op intensive care en kan niet ondervraagd worden.102  

Op 29 februari wordt in België een tweede patiënt positief getest bij zijn terugkeer uit Crépy-en-Valois in 

het Oise Departement in Frankrijk. 

In datzelfde weekend keren velen terug uit skiverlof. Vrij snel blijken honderden gevallen van 

besmetting op te duiken. Niet enkel wie naar Noord-Italië afreisde liep risico op besmetting. Algauw 

bleek ook Oostenrijk een belangrijke besmettingshaard te zijn. Later, op 18 april zal De Standaard 

schrijven dat 109 Belgische skiërs klacht hebben ingediend tegen de Tiroolse overheid nadat ze in Ischgl 

besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens de Oostenrijkse verbruikersorganisatie VSV waren op 

dat moment van de skiërs uit Tirol al drie mensen gestorven en lagen er 38 op een afdeling intensieve 

zorg.103  

Veel van deze eerste besmettingen gebeuren bij jonge gezonde mensen. Sommigen zijn erg ziek, 

anderen vertonen slechts milde symptomen, een deel zal zelfs helemaal geen symptomen vertonen. 

Maar ze kunnen het virus wel doorgeven. De indringer kondigt zich niet aan.  

‘Als je maar met één geval start, duurt het wel even voordat er vele anderen besmet zijn’, zegt 

biostatisticus Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). ‘Maar als er honderd besmette personen tegelijk het 

land binnenkomen, dan zit je meteen veel verder op de epidemische curve.’ 104 

Op 11 maart telt ons land drie overlijdens: één in Etterbeek, twee in Sint-Genesius-Rode. Het virus is de 

woonzorgcentra binnengedrongen en vanaf dan gaat het snel. Ondanks het beperkt aantal testen zijn op 

13 maart al 689 positieve gevallen gekend, 433 in Vlaanderen, 174 in Wallonië en 71 in Brussel. 97 

patiënten waren opgenomen in het ziekenhuis waaronder 24 op intensive care.105   

Simon Dellicour en collega’s hebben het DNA onderzocht van stalen van het SARS-CoV-2 in ons land. 

Aan de hand van de genomische sequentie kwamen ze tot de bevinding dat er parallel verschillende 

besmettingshaarden in ons land hebben plaats gevonden. Van de 740 onderzochte stalen op het 

moment van publicatie bleken er 331 verschillende introductiegebeurtenissen te hebben plaats 

gevonden in ons land die de basis vormden voor verdere interne kettingen van besmetting. Hun analyse 

wijst er bovendien op dat sommige van deze introducties van het virus in ons land al dateren van voor 

de terugkeer naar ons land van vakantiegangers in het krokusverlof.106 

Alleen leefde op dat moment de overtuiging dat het virus nog niet in ons land was en dat het volstond 

om reizigers uit Wuhan te screenen. De werkelijkheid was echter anders. Op verschillende plaatsen in 

Europa was het virus al aanwezig.107 Intussen zijn in België een aantal gevallen aan de oppervlakte 

gekomen waarvan het klinisch verloop sterk wijst op SARS-COV-2 en dit lang voor de terugkeer van de 

 
102 De Standaard, 20 juni 2020, Matthias Verbergt, Nikolas Vanhecke, Simon Andries, “Reconstructie Coronacrisis”. 

 

103 De Standaard, 18 april 2020, Corry Hancké, “Hun geld was belangrijker dan onze gezondheid”. 

 

104 De Standaard, 20 juni 2020, Matthias Verbergt, Nikolas Vanhecke, Simon Andries, “Reconstructie Coronacrisis”. 

 

105 Sciensano, Epidemiologisch rapport 14 maart 2020, “Covid-19 – Epidemiologische situatie op 14 maart 2020”. 

 

106 Simon Dellicour, Keith Durkin et al. “A phylodynamic workflow to rapidly gain insights into the dispersal history and dynamics of 

SARS-CoV-2 lineages.” Preprint. Retrieved 30 June 2020. (doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.05.078758) 

 

107 Le Soir, 5 Mai 2020, “Coronavirus en France: un cas positif remonterait au mois de décembre. Une hypothèse serait qu’il ait été 

contaminé par sa femme, elle-même asymptomatique.” 



52 
 

skiërs.108 Ook onderzoek in andere landen wijst op reeds vroegtijdige besmettingen in Europa die onder 

de radar zijn gebleven. 

Het zeer atypische verloop van een virus waarbij een groot deel van de besmette personen nauwelijks 

last van ondervindt terwijl anderen eraan sterven en soms een heel pijnlijk sterfproces doormaken, 

heeft van Covid-19 een stille indringer gemaakt die zeer moeilijk te bestrijden is.  

 

B.  Het verhaal van de Covid-epidemie in België aan de hand van de oversterfte 
 
Zoals aangegeven is er een zeer sterk en duidelijk aanwijsbaar verband tussen de oversterfte in ons land 

en de sterfte door Covid-19.  

Oversterfte heeft bovendien twee voordelen.  

• Er is minder betwisting mogelijk over de meting van oversterfte dan over de registratie van de 
sterfte door Covid-19. Van de 9713 Covid-19 overlijdens in het epidemiologisch bulletin van 23 
juni zijn er 232 mogelijke gevallen bij overlijden in een ziekenhuis (5% van alle overlijdens in de 
ziekenhuizen) en vooral 3562 mogelijke gevallen in de woonzorgcentra of 73% van alle overlijdens 
die aan Covid-19 worden toegeschreven in de woonzorgcentra.  

 

• Het tweede voordeel is dat oversterfte alle gevolgen van de epidemie op sterfte meeneemt, zowel 
indirecte sterfte ten gevolge van de epidemie of de gerelateerde maatregelen, als lagere sterfte 
door de genomen maatregelen. 

 
Aan de hand van de oversterfte kunnen we goed de geografische impact van de Covid-19 epidemie 

inschatten. De cumulatieve P-scores per arrondissement (niet gecorrigeerd voor leeftijd) geven een 

overzicht van de mate in dewelke arrondissementen getroffen zijn geweest door de Covid-19 epidemie 

en vooral in welke mate deze een impact heeft gehad op de oversterfte. 

Voor de analyse naar arrondissement maken we enkel gebruik van de jaren 2018-2019 als referentie. Op 

het niveau van arrondissementen is de bevolking gevoeliger aan evoluties van groei of krimp en van 

wijziging in leeftijdssamenstelling wat een invloed kan hebben in de onderlinge vergelijking. Door alleen 

de twee recente jaren als referentie te gebruiken temperen we dit effect. 

In figuur 1 worden de arrondissementen in ons land gesorteerd naar de gecumuleerde p-scores voor de 

periode van week 11 tot en met week 21 (9 maart tot 26 mei). Deze 11 weken dekken de periode die 

begint met de eerste overlijdens aan Covid-19 en eindigt op het moment dat de oversterfte in ons land 

eindigt. 

De cumulatieve p-score van het arrondissement Mons is de hoogste van het land, gevolgd door het 

arrondissement Brussel en het arrondissement Hasselt. De p-score van het arrondissement Kortrijk valt 

precies samen met de cumulatieve p-score van ons land als geheel. Alle arrondissement boven Kortrijk 

zijn dus zwaarder getroffen door de epidemie dan gemiddeld. Alle arrondissementen daaronder hebben 

een lagere oversterfte dan de gemiddelde oversterfte in België. 

 
108 Rtbf.be, 12 Juni 2020. “Le coronavirus circulait-il déjà chez nous en 2019, bien avant le premier cas officiel 
détecté en février?”. Retrieved 11 July 2020. 
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Houden we rekening met de bevolkingsomvang dan weegt het arrondissement Brussel natuurlijk heel 

zwaar door in het landelijk cijfer.  
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Figuur 6 : Cumulatieve P-scores voor de 43 Belgische arrondissementen voor de periode van 9 maart tot 26 mei, 
gerangschikt naar p-score. 
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De p-scores geven ook een goed zicht op de geografische verspreiding van de dodelijke kracht van het 

virus over de tijd. In onderstaande tabel werden de p-scores progressief gecumuleerd. 

Tabel 2 : progressief gecumuleerde p-scores per arrondissement vanaf week 9 tot week 23 voor de 43 Belgische 
arrondissementen gerangschikt op basis van de p-scores in week 17.  
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De arrondissementen werden gerangschikt naar de p-scores in week 17. De voorlaatste kolom geeft het 

totale aantal overlijdens tijdens week 9 in het arrondissement. De laatste kolom geeft het totale aantal 

overlijdens in het arrondissement over de hele observatieperiode vanaf week 9 tot en met week 23. Alle 

overlijdens zijn hierin opgenomen voor die periode in 2020 en dus niet enkel overlijdens die als oversterfte 

kunnen worden bestempeld. De absolute aantallen laten toe om een betere inschatting te maken van het 

impact maar ook van de mogelijke volatiliteit als gevolg van kleine aantallen overlijdens. In 

arrondissementen zoals Diksmuide, Bastenaken, Neufchâteau of Aarlen kunnen enkele overlijdens in een 

week een heel verschil uitmaken. 

Door de p-scores over de weken heen te cumuleren brengen we geleidelijk wel meer stabiliteit ook in de 

observatie van de evolutie in kleine arrondissementen. Dus elke bijkomende week vanaf week 9 nemen 

we de gemiddelde p-score mee van alle voorgaande weken. In deze grafiek worden de p-scores op het 

hoogtepunt van de crisis natuurlijk sterk afgezwakt door de eerste weken van lager dan verwachte sterfte. 

In week 9 vertonen vrijwel alle arrondissementen in België een lagere sterfte dan verwacht op basis van 

de sterfte in 2018-2019. Roeselare vormt de enige uitzondering. In week 11 treedt er oversterfte op in 

Veurne, een relatief klein arrondissement waar toeval een grote rol kan spelen. Dit verdient nader te 

worden onderzocht omdat het niet uit te sluiten valt dat Covid-19 gerelateerde sterfte voor begin maart 

al optrad maar niet als dusdanig werd herkend. 

Vanaf week 13 zijn de eerste effecten van de Covid-19 sterfte duidelijk in de arrondissementen Mons en 

Borgworm en begint de oversterfte zich te manifesteren in het arrondissement Brussel. 

 

 

Besluit:  
 
 

De centrale ligging van België in Europa en de intense uitwisseling met de buurlanden zorgen voor veel 

mogelijke contaminatieroutes zowel via de grensgemeenten als via de grootsteden. De Europese en 

andere internationale instellingen in ons land met de vele internationale contacten en vergaderingen 

vormen een bijkomend risico. De grote urbane agglomeratie die het grootste deel van het land bedekt, 

gekoppeld aan een relatief kleine oppervlakte met pendelarbeid die het gehele land omvat, zorgt mede 

voor een snelle en brede geografische spreiding van een mogelijke besmetting.  

 

Parallel waren verschillende besmettingshaarden wellicht al voor het krokusverlof aanwezig. Maar het is 

de gelijktijdige besmetting, die veel Belgen hebben opgelopen tijdens het krokusverlof, die bij hun 

terugkeer begin maart als een gigantische brandversneller heeft gewerkt in de verspreiding van het 

virus. Quasi gelijktijdig zullen verschillende gemeenten verspreid over het gehele land infectiehaarden 

tellen. In de week van 16 maart is er al oversterfte in een aantal arrondissementen in ons land. Eén 

week later breidt de oversterfte zich uit tot vrijwel alle arrondissementen. 

 

 

  



56 
 

3. Vergelijking van België en 10 andere landen - Sterfte berekend in verhouding tot 

de totale bevolking van het land (gecumuleerde brutograad op het einde van de periode) 

(COVID-19 en algemene oversterfte) 

 

A. Sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 per land 
 

Tabel 3 toont het cumulatieve sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19 (Cumulated Mortality Rate by 

COVID-19 = CMRCov) voor de periode 15 februari 109 tot en met 29 juni 2020 in België en 10 andere 

Europese landen (in aantal doden per 1 miljoen inwoners over de periode). 110 

De landen zijn vermeld in oplopende volgorde van CMRCov. 

 

Tabel 3 : de 11 onderzochte landen geordend volgens het aan Covid-19 toegeschreven cumulatieve sterftecijfer. 
Cumulatieve sterfte van 15-02 tot 29-06-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 15 februari stemt overeen met de datum van het eerste bekende COVID-overlijden in Frankrijk. 29 juni is de uiterste datum die 

op het moment van schrijven beschikbaar is.. 

 
110 Dit percentage is analoog aan een aanvalspercentage. 
Gegevensbron: Sciensano, en ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-

distribution-covid-19-cases-worldwide 

  
Total COVID 

deaths 
  

Population 
(2020) 

(in millions) 
  

Cum. Mortality Rate by 
COVID 

(deaths per million)  

Germany 8 .961   88,02   101,81 

Luxemburg 110   0,62   177,42 

Northern Ireland 551   1,88   292,77 

Netherlands 6 .105   17,48   349,21 

Scotland 2 .482   5,5   451,27 

France 29 .778   65,27   456,21 

Sweden 5 .280   10,35   510,37 

Italy 34 .738   60,24   576,67 

Spain  28 .343   47,33   598,84 

England & Wales 40 .517   55,98   723,81 

Belgium 9 .732   11,53   844,18 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
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Figuur 7 presenteert dezelfde resultaten in de vorm van een histogram. 

 

 

Figuur 7 : de 11 onderzochte landen gerangschikt in functie van het aan Covid-19 toegeschreven cumulatieve sterftecijfer. 
Cumulatieve sterfte van 15-02 tot 29-06. 

 

Commentaar: 

 

De landen vallen op door hun grote verschillen in de cumulatieve sterftecijfers, met een factor 8 tussen 

de uitersten van de gepresenteerde selectie. Met uitzondering van Duitsland bevinden de grote landen 

zich aan de bovenkant van de distributie, met tussen de 450 en 750 sterfgevallen per miljoen inwoners 

(sterfte per miljoen = dpm). België overtreft deze met 844 dpm. 

De vergelijking houdt rekening met de startdatum van de epidemie in de verschillende landen, 

aangezien ze voor alle landen de eerst gemelde sterfgevallen bevat. Ze geeft echter een onvolledig 

beeld, aangezien er nog COVID-sterfgevallen zijn na 29 juni. Dit geldt met name voor bepaalde landen 

zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 111   

De grote tekortkoming van de vergelijking is dat er tussen de landen aanzienlijke verschillen zijn in de 

rapportage van sterfgevallen die toe te schrijven zijn aan COVID-19, die tot het dubbele van het aantal 

sterfgevallen kunnen bedragen (zie tabel 1 hierboven). 

 

 

 
111 Tussen 30 juni en 9 juli, telde Zweden 246 COVID- overlijdens extra, en het Verenigd Koninkrijk 1.269. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide 
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B. Oversterfte per land 
 

In tabel 4 en figuur 8 wordt het cumulatieve oversterftecijfer ten opzichte van de verwachte sterfte als 

percentage weergegeven 112 . De cumulatie werd gemaakt voor de periode van oversterfte in elk land, in 

België en in de 10 andere Europese landen (mogelijk verschillende periodes).  

(aantal sterfgevallen per 1 miljoen inwoners, in de perioden van oversterfte per land) 

 

Tabel 4 : de 11 onderzochte landen geordend naar het Cumulatief Oversterftecijfer. In aantal 
sterfgevallen per 1 miljoen inwoners, gedurende de periode van oversterfte in elk land. 

  

Maximum 
number per 

week 

Sum of excess 
deaths on 
period of 
excess by 
country 

Population 
(2020) 

(in millions) 

Cumulated 
Excess 

Mortality rate  
(per million) 

( CEMR) 

DE 1.883,5 61.89 88,02 70,3 

LU 21,5 87,5 0,62 141,1 

FR 7.006,5 2.5626 65,27 392,6 

SW 868 5.295 10,35 511,8 

NI 193 983,5 1,88 522,6 

NL 2.112 9.357,5 17,48 535,3 

BE 2.140 8.576 11,53 743,9 

IT 10.251 45.587,5 60,24 756,8 

SC 897 4.919 5,50 894,4 

SP 12.363,5 47.339,5 47,33 1.000,2 

UK 13.275 63.733,5 0,00 1.005,9 

EW 12.227 57.831 55,98 1.033,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Het verwacht aantal overlijdens werd hier berekend op basis van het gemiddelde van de geobserveerde sterfte in de 

overeenstemmende weken van 2018 en 2019.  

Bron van de data : Statistics Belgium, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-

projections/data/database ) 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
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Figuur 8 : de 11 onderzochte landen gerangschikt in functie van het Cumulatief Oversterftecijfer. In aantal 
sterfgevallen per 1 miljoen inwoners, voor de periode van oversterfte in elk land. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar: 

 

Wat de cumulatieve oversterftecijfers betreft, vertonen de landen opnieuw grote verschillen, met een 

factor 15 tussen de extremen. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië staan bovenaan in de distributie, 

terwijl België dicht bij Italië ligt. Zweden en Frankrijk zitten in het onderste gedeelte, terwijl Duitsland 

zich onderscheidt met veel lagere aantallen. 

De hier gekozen indicator helpt de vertekening te neutraliseren die verband houdt met de mogelijke 

relatieve onderrapportage van aan COVID toegeschreven sterfgevallen. Het is echter niet mogelijk om 

de dynamiek van de epidemie in de verschillende landen te vergelijken, noch om rekening te houden 

met het effect van de "grootte van het land en zijn bevolking". De grote heterogeniteit van de impact 

van het virus binnen grote landen heeft voor een aantal landen inderdaad een “verdunningseffect” tot 

gevolg wat ze moeilijk vergelijkbaar maakt.  

Dezelfde opmerking als voordien kan ook hier worden gemaakt: de vergelijking geeft geen volledig 

beeld van het fenomeen, aangezien de COVID-sterfte in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk 

of Zweden, op 29 juni nog niet volledig was verdwenen. 
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4. Evolutie van het sterftecijfer in de 11 vergeleken landen 

 

 

A. Sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 per land 
 

Figuur 9 toont het wekelijkse sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19 (Weekly Mortality Rate Attributed 

to COVID = WMRC) voor de periode van 15 februari tot 29 juni 2020 in België en 10 andere Europese 

landen (aantal sterfgevallen per 1 miljoen inwoners per week). 113 De curven worden voorgesteld volgens 

de kalender op weekbasis van hun evolutie.  

Figuur 10 geeft dezelfde gegevens weer door de curven af te stemmen op de piek van de epidemie om 

een vergelijking van de respectieve evoluties te vergemakkelijken. 

 

 

Figuur 9: Evolutie van het wekelijkse sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19, per land en per week tussen 15 februari en 28 
juni 2020. In aantal overlijdens per 1 miljoen inwoners per week. 

 

 

 
113 Gegevens : Sciensano, ECDC 
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Figuur 10 : Evolutie van het wekelijkse sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19, per land en per week tussen 15 februari en 29 
juni 2020, na afstemming van de curven op de week van het maximumcijfer. In aantal doden per 1 miljoen inwoners per week. 

 

 

Commentaar: 

 

In figuur 9 is te zien dat de exponentiële toename van de COVID-sterfte een tot twee weken eerder 

begon in Italië, gevolgd door Spanje. België volgde, met een zeer duidelijke stijging tussen week 12 en 

week 13 (16-22 maart en 23-29 maart). Drie landen volgden chronologisch en bijna gelijktijdig: Frankrijk, 

Engeland en Nederland. Het meest afwijkende profiel is dat van Zweden, waarvan de curve 3 tot 4 

weken na Italië begint, maar dat in week 26 (22-28 juni) een relatief hoog niveau handhaaft, net als 

Engeland. 

Voor Spanje valt de anomalie op in de curve. Dit is het gevolg van het feit dat in week 22 een aantal 

gemelde sterfgevallen werden "ingetrokken" wat vervolgens in week 25 gedeeltelijk werd geannuleerd. 

Figuur 10 laat zien dat de landen ten opzichte van hun sterftepiek (het geobserveerde wekelijkse 

maximum) ongeveer dezelfde positie innemen als in figuur 7 (zie hierboven); België heeft de hoogste 

wekelijkse sterftecijfers. Frankrijk wordt gekenmerkt door een relatief hoge piek, maar een smallere 

curve; het omgekeerde geldt voor Engeland, waar de piek lager ligt dan in Spanje, maar waar de sterfte 

zich uitstrekt tot het einde van de bestudeerde periode.  
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In de figuren 11 en 12 wordt de evolutie van het cumulatief sterftecijfer per dag vergeleken 

respectievelijk op basis van de registratiedata enerzijds en anderzijds door de curven af te stemmen op 

de dag waarop het land het COVID-sterftecijfer van 0,05 per miljoen inwoners bereikt of overschrijdt114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Dit staat gelijk aan 1 sterfgeval voor België. 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Cumulated mortality rate of COVID-19 by country and by day
Period :  15-02  to  29-06

Mortality rates per million inh.

FRANCE  COVID-19  death rate NETHERLANDS COVID-19  death rate E & W COVID-19  death rate SCOTLAND COVID-19  death rate

N. IRELAND COVID-19  death rate ITALY COVID-19  death rate SPAIN COVID-19  death rate SWEDEN COVID-19  death rate

GERMANY COVID-19  death rate LUXEMBURG COVID-19  death rate BELGIUM COVID-19  death rate

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 4 7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

10
0

10
3

10
6

10
9

11
2

11
5

11
8

12
1

12
4

12
7

13
0

Cumulated mortality rate of COVID-19 by country and by day
Period :  15-02  to  29-06 - Data aligned for comparison

Mortality rates per million inh.

FRANCE  COVID-19  death rate NETHERLANDS COVID-19  death rate E & W COVID-19  death rate SCOTLAND COVID-19  death rate

N. IRELAND COVID-19  death rate ITALY COVID-19  death rate SPAIN COVID-19  death rate SWEDEN COVID-19  death rate

GERMANY COVID-19  death rate LUXEMBURG COVID-19  death rate BELGIUM COVID-19  death rate

Figuur 11 : Evolutie van het cumulatieve sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19, per land tussen 15 februari en 29 juni 
2020. In aantal overlijdens per 1 miljoen inwoners. 

Figuur 12 : Evolutie van het cumulatieve sterftecijfer toegeschreven aan COVID-19, per land tussen 15 februari en 29 juni 
2020, na afstemmen van het startpunt van de curven. In aantal overlijdens per 1 miljoen inwoners per week. 
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Commentaar: 

 

Deze twee grafieken illustreren de eerdere opmerkingen over het tijdstip van het ontstaan en de 

ontwikkeling van de epidemie in verschillende landen.  

De rangschikking van de landen aan het einde van de periode is uiteraard identiek aan die in tabel 3 (zie 

hierboven), maar de visualisatie benadrukt duidelijk het verschillende verloop van de epidemie in 

Engeland en Zweden, waar de sterfte aan het einde van de bestudeerde periode blijft toenemen, in 

tegenstelling tot de andere landen waar de curve niet langer toeneemt en horizontaal is geworden.  

 

 

B. Oversterfte per land 
 

1. Per week 

 

De figuren 13 en 14 tonen ons de sterftecijfers die de verwachte sterftecijfers overschrijden115, per 

week, gedurende de weken 10 tot 22 (2 maart tot 31 mei)116, in België en in 10 andere Europese 

landen (aantal sterfgevallen per miljoen inwoners per week). In figuur 14 worden de curves 

afgestemd  op de week met het maximumcijfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Gegevens : Statistics Belgium, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-

projections/data/database ) 

 
116 Datum van de laatste beschikbare gegevens op het moment van het schrijven van dit verslag. 
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Figuur 13 : Evolutie van de oversterfte in België en 10 andere landen over de periode van 10 tot 22 weken. In aantal 
overlijdens per miljoen inwoners per week 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
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Figuur 14 : Evolutie van de oversterfte in België en in 10 andere landen in de periode van week 10 tot week 22, na afstemming 
van de curven op de piek van de curve.. In aantal sterfgevallen per miljoen inwoners per week. 

 

 

Commentaar: 

 

De hoogste epidemiepieken worden waargenomen in Spanje en Engeland, gevolgd door België, Italië en 

Schotland, dat zijn dus dezelfde landen die bovenaan staan in tabel 4 voor de gecumuleerde oversterfte.  

De volgorde waarin de epidemie zich in de landen voordoet, bevestigt de eerdere vaststellingen. 

Wat de spreiding van de curve betreft, moet worden opgemerkt dat in week 22 (25-31 mei) 4 landen de 

"nul"-grens voor oversterfte nog niet hebben bereikt, namelijk Engeland, Luxemburg (met zeer kleine 

aantallen), Schotland en Zweden. 
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2. Cumulatieve benadering 

 

De figuren 15 en 16 tonen ons de cumulatieve oversterfte ten opzichte van de verwachte sterfte117, 

van week 10 tot week 22 (2 maart tot 31 mei), in België en in 10 andere Europese landen. In figuur 

16 worden de curven afgestemd op de week met het maximumcijfer (aantal gecumuleerde 

sterfgevallen per miljoen inwoners). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Gegevens: Statistieken België, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-

projections/data/database ) 
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Figuur 15 : Evolutie van de gecumuleerde oversterfte in België en in 10 andere landen, in de periode van 2 maart tot 31 mei. 
Sterftecijfer per miljoen inwoners. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
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Commentaar: 

 

Italië werd het eerst geraakt, voor Spanje; de toename was echter sneller in Spanje, wat leidde tot een 

kruising van de curven tussen week 13 en 14. Wat Engeland betreft, waar de epidemie later begon, was 

de toename geleidelijker, maar uiteindelijk overtrof het land vanaf week 22 het gecumuleerd 

sterftecijfer van Spanje. 

De afstemming van de curven op het maximum toont een zeer gelijkaardig patroon voor Italië en België, 

die  - met uitzondering van Duitsland en Luxemburg met een heel ander profiel onderaan de tabel -  

zich in het centrum van de negen zwaar getroffen landen bevinden. Een opmerkelijke vaststelling 

wanneer men weet dat België bijna in zijn geheel werd getroffen, in tegenstelling tot Italië, dat zeer 

sterke regionale verschillen kende (zie hieronder). 
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Figuur 16 : Evolutie van de gecumuleerde oversterfte in België en in 10 andere landen in de periode van 2 maart tot 31 mei, 
na afstemming van de curves op de week met de hoogste waarneming. Sterftecijfer per miljoen inwoners. 



67 
 

5. Vergelijking van het aantal geobserveerde sterfgevallen in België en in 10 andere 

Europese landen: absolute aantallen sterfgevallen in de loop van de tijd 

    en geschatte relatieve stijging 

 

A. Sterfgevallen toegeschreven aan COVID-19 per land 

Tabel 5 en figuur 17 tonen in absolute cijfers de cumulatieve sterfte die wordt toegeschreven aan 

COVID-19  (Cumulated Mortality by COVID-19 = CMC) gedurende de periode 15 februari tot 29 juni 

2020 in België en 10 andere Europese landen. 118 

De landen zijn gerangschikt in oplopende volgorde van CMC. 

Tabel 5 : Cumulatieve sterfte in België en 10 andere Europese 
landen in aantal sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19 van 
15 februari tot 29 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
118 Gegevens : Sciensano en ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-

distribution-covid-19-cases-worldwide 

 

Gecumuleerd 
TOTAAL 

LUXEMBURG 110 

N. IRELAND 551 

SCOTLAND 2.482 

SWEDEN 5.280 

NETHERLANDS 6.105 

GERMANY 8.961 

BELGIUM 9.732 

SPAIN 28.343 

FRANCE  29.778 

ITALY 34.738 

E & W 40.517 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

E & W

ITALY

FRANCE

SPAIN

BELGIUM

GERMANY

NETHERLANDS

SWEDEN

SCOTLAND

N. IRELAND

LUXEMBURG

Cumulated number of COVID deaths by country
Period = 15-02 to 29-06

Figuur 17 : Cumulatieve sterfte in België en 10 andere Europese landen in aantal aan Covid-19 
toegeschreven sterfgevallen van 15 februari tot 29 juni 2020. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
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De figuren 18 en 19 tonen de evolutie van het sterftecijfer dat wordt toegeschreven aan COVID-19 in de 

elf landen, op dagelijkse basis (nieuwe sterfgevallen per dag) en cumulatief voor de periode van 15 

februari tot 29 juni. 
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Figuur 18 : Aan Covid-19 toegeschreven sterfgevallen per land en per dag: absolute cijfers (15-02 tot 29-06) 

Figuur 19 : : Cumulatieve sterfte toegeschreven aan Covid-19 per land en per dag: absolute cijfers (15-02 tot 29-06) 
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Opmerkingen 

Deze twee visualisaties bieden een nieuw perspectief op de evolutie van de epidemie. 

Bij de figuur met de dagelijkse sterfgevallen valt Frankrijk op met een aantal zeer belangrijke dagpieken 

tussen 4 en 16 april, gevolgd door een vrij snel dalende curve. Engeland vertoont niet zulke hoge pieken, 

maar heeft te maken met een veel tragere daling en lijkt aan het eind van de periode nog niet de 

basislijn te hebben bereikt. 

De figuur met de cumulatieve curven toont twee groepen binnen de Europese landen die hier met 

elkaar worden vergeleken. Eén groep waar het totaal aantal doden aan Covid-19 toegeschreven meer 

dan 25.000 bedraagt (Engeland, Italië, Frankrijk en Spanje), en een tweede groep waar dit totaal aantal 

doden onder de 10.000 blijft. De grootte van de landen speelt hierbij een doorslaggevende rol. 

Deze grafiek toont ook hoe de curve voor Engeland aan het einde van de observatieperiode blijft stijgen. 

Frankrijk en Italië hebben een zeer gelijkaardig verloop van de curve. Dit is ook het geval voor België en 

Duitsland, die eveneens zeer parallel verlopen. 

Toch is het belangrijk om erop te wijzen dat de verschillen tussen de landen wat de rapportage betreft 

van sterfgevallen die aan de COVID-19 worden toegeschreven, een zeer aanzienlijke vertekening van 

deze vergelijkingen met zich meebrengt, waarbij België en Frankrijk een veel hogere rapportering 

hebben dan de meeste andere vergeleken landen, waarbij de vermoedelijke onderrapportering tot het 

dubbele kan bedragen. 

 

B. Oversterfte per land 

 

Tabel 6 en figuur 20 tonen in absolute cijfers de Cumulatieve Oversterfte (Cumulated Excess Mortality = 

CEM) ten opzichte van de verwachte sterfte119  in België en 10 andere Europese landen, en het Verenigd 

Koninkrijk als geheel. De cumulatie werd voor elk land gemaakt over de periode van de waargenomen 

oversterfte. De tabel toont ook de maximumwaarden die per week worden waargenomen. 

De landen zijn gerangschikt in oplopende volgorde van gecumuleerde oversterfte. 

Tabel 6 : 11 landen (+UK) geordend naar de  waargenomen oversterfte: wekelijkse 
maxima en cumulatief totaal over de periode van oversterfte in elk land. 

  maximum per week 
Totaal over de hele 
periode 

LU 21,5 87,5 

NI 193 983,5 

SC 897 4.919 

SW 868 5.295 

DE 1.883,50 6.189 

BE 2.140 8.576 

NL 2.112 9.357,50 

FR 7.006,50 25.626 

IT 10.251 45.587,50 

SP 12.363,50 47.339,50 

EW 12.227 57.831 

UK 13.275 63.733,50 

 
119 Gegevens : Statistics Belgium, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-

projections/data/database ) 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/population-demography-migration-projections/data/database
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De figuren 21 tot en met 25 geven de wekelijkse evolutie van de oversterfte in de elf landen weer, week 

na week, en dan cumulatief voor de periode van week 10 tot en met week 22 (2 maart tot en met 31 

mei). 

 

 

Figuur 21 : Evolutie van de oversterfte in de 11 vergeleken landen, in absolute aantallen per week (week 10 tot 22). 
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Figuur 20 : 11 landen (+ VK) geordend naar de waargenomen oversterfte: cumulatief totaal over 
de periode van oversterfte in elk land. 
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Figuur 22 : Evolutie van de oversterfte in de 11 vergeleken landen, in absolute aantallen per week (week 10 tot 22) na 
afstemmen van de curven op de week met maximale oversterfte. 

 

 

Figuur 23 : Evolutie van de gecumuleerde oversterfte in de 11 vergeleken landen in de periode van week 10 tot week 22. 
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Figuur 24:  Evolutie van de gecumuleerde oversterfte in de 11 vergeleken landen in de periode van week 10 tot week 22 na 
afstemmen van de curven op de week met maximale oversterfte. 

Figuur 25 : België en 8 andere landen geordend volgens oversterfte. P-score: oversterfte als  % boven de verwachte sterfte. 
Periode = periode van oversterfte voor elk land. 
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Figuur 26 toont de verschillen tussen de landen voor de leeftijdsgroep 15-64 en boven de 85 jaar. 

 

 

Figuur 26 : Cumulatieve P-scores van oversterfte per leeftijdsgroep 15-64 en 85+. Bron:  120 

 

In bijlage 3 is een tabel opgenomen die is opgesteld door het Office for National Statistics (UK)121. Deze 

tabel vergelijkt de cumulatieve (leeftijdsgebonden) P-scores in 23 Europese landen op week 22 (23-29 

mei) per leeftijdsgroep. Het bevestigt heel duidelijk dat de hoge mortaliteit die in België werd 

vastgesteld, vooral betrekking had op de bevolking boven de 65 jaar. Voor de leeftijdsgroep 0-64 jaar 

staat België op de 15e plaats, achter Frankrijk, Nederland, Zweden, enz. met een negatieve 

gestandaardiseerde cumulatieve P-score van -3,12% (tegenover +5,65 in Engeland en +2,63 in Spanje). 

 

 

 

 

  

 
120 Janine Aron, John Muellbauer, Charlie Giattino and Hannah Ritchie, A pandemic primer on excess mortality statistics and their 

comparability across countries, 29 June 2020, Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality. Retrieved 14 

July 2020. 
 
121 Campbell A., et Morgan, E., Comparisons of all-cause mortality between European countries and regions: January to June 2020, 

Office for the National Statistics: https://www.ons.gov.uk/releases/internationalcomparisonsofeuropeanmortalitydata2020 

 

https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality
https://www.ons.gov.uk/releases/internationalcomparisonsofeuropeanmortalitydata2020
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Discussie 

De analyse van de evolutie van de oversterfte in absolute aantallen, vooral na afstemming van de 

curven, toont het bestaan aan van drie groepen van landen: 

• 3 landen met een piek in oversterfte van meer dan 10.000 overlijdens per week: Spanje en 

Engeland, gevolgd door Italië; 

• Frankrijk met een oversterfte van 7.000 doden in week 14; 

• De andere vergeleken landen met minder dan 2.500 doden (België = 2.140 in week 15). 

Merk op dat Frankrijk, en Duitsland nog meer, negatieve resultaten vertonen (relatieve ondersterfte) 

voor respectievelijk week 11 en week 13. Dit kan leiden tot een onderschatting van de oversterfte in 

deze twee landen ten gevolge van COVID19. 122 

Bij het onderzoek van de cumulatieve curven komen ook de 3 hierboven gepresenteerde groepen 

landen naar voor. Ook het zeer grote parallellisme tussen de curven voor België en Nederland komt hier 

tot uiting, waarbij Nederland op het einde van de periode 800 overlijdens meer telt in oversterfte dan 

België. 

De gemiddelde P-score berekend over de periodes van oversterfte vertoont een zekere variabiliteit 

tussen de landen, met een verschil van één op twee tussen de uitersten (Frankrijk 26% en Spanje 53%), 

waarbij België zich in een tussenpositie bevindt (39%). 

De hoge mortaliteit die in België werd vastgesteld in de periode van de epidemie tot eind mei 2020 had 

vooral betrekking op de bevolking boven de 65 jaar. In vergelijking met andere Europese landen werd de 

Belgische bevolking onder de 65 jaar weinig getroffen door hogere sterfte. 

 

  

 
122 In 2018 kregen Duitsland en Frankrijk te maken met een influenza-epidemie die de sterfte tot begin maart beïnvloedt 

(EuroMomo). 
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C. Aangepaste toepassing van de methode van Middelburg en Rosendaal 

 

Middelburg en Rosendaal hebben een methode voorgesteld om landen met elkaar te vergelijken 

waarbij de tot nu toe aangetroffen vergelijkbaarheidsvertekeningen worden geneutraliseerd en waarbij 

niet alleen rekening wordt gehouden met meerdere besmettingshaarden in een land, maar ook met 

factoren van vatbaarheid voor de epidemie die van land tot land kunnen verschillen.123 Hun methode 

bestaat erin een "referentiedag" te bepalen in elk land op de 25e dag na het eerste COVID-overlijden, en 

vervolgens de respectieve curven op één lijn te brengen door voor elke dag de sterfte te berekenen als 

een percentage van het aantal sterfgevallen dat op deze referentiedag wordt waargenomen. Ze hebben 

ook de robuustheid van hun methode getest door de geselecteerde periode van 25 dagen te laten 

variëren. 

Aangezien de exacte positie in de tijd van de "dag van het eerste gerapporteerde COVID-overlijden" 

relatief willekeurig is, mede afhankelijk van de volledige en nauwkeurige identificatie van alle aan 

COVID-19 toe te schrijven sterfgevallen, en ook van de testcapaciteiten aan het begin van de 

epidemie124, hebben we de methode aangepast door als referentiedag de 10e dag te nemen na de dag 

waarop de cumulatieve sterfte de drempel van 5 COVID-sterfgevallen overschreed. 

Figuur 27 toont het aantal dagelijkse sterfgevallen dat aan COVID wordt toegeschreven als percentage 

van het aantal sterfgevallen dat op de referentiedag is waargenomen, en figuur 28 spitst zich toe op het 

begin van de epidemie (dag 10 tot dag 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Middelburg RA, Rosendaal FR. COVID-19: How to make between-country comparisons [published online ahead of print, 2020 

May 26]. Int J Infect Dis. 2020;96:477-481.( doi:10.1016/j.ijid.2020.05.066) 

 
124 De strikte toepassing van de door de auteurs voorgestelde methode leidt tot resultaten die bijvoorbeeld voor Frankrijk en Spanje 

niet echt verdedigbaar zijn. Op dag 25 tellen deze landen respectievelijk 33 en 6528 cumulatieve sterfgevallen. Gezien deze aantallen 

vervolgens als noemer gebruikt worden voor de verdere berekeningen heeft dat een groot impact op de curves. Dit verschil is niet 

enkel het gevolg van de dynamiek van de epidemie zelf, maar ook (en vooral?) van het toevallige karakter van de identificatie van 

het eerste sterfgeval. Zo werd in Frankrijk pas 20 dagen na het eerste geval een vijfde overlijden gemeld, vergeleken met een interval 

van slechts twee dagen voor Spanje, Italië en België. 
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Figuur 27 : Evolutie van de cumulatieve sterfte aan Covid-19, als percentage van de referentiedag (gekozen mits aanpassing 
van de methode van Middelburg en Rosendaal). Periode van de eerste 125 dagen. 
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Commentaar 

 

De relatieve vergelijking van de COVID-sterfte in de tijd ten opzichte van een voor elk land op een 

bepaald moment berekende benchmark ti maakt het mogelijk om verschillende 

vergelijkbaarheidsvertekeningen, waaronder die in verband met de onderrapportering van COVID-

overlijdens, weg te werken, aangezien deze de teller en de noemer op dezelfde manier beïnvloedt, op 

voorwaarde dat deze onderrapportering, die in sommige landen is waargenomen, in de loop van de tijd 

constant is geweest. De methode is ook beter geschikt om de rol van verstorende factoren te milderen. 

De eerste van de twee figuren heeft betrekking op de gehele onderzochte periode. Het onderscheidt 

vier groepen landen: 

• Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk: die aan het einde van de periode een ratio van 

ongeveer 200 tot 250 hebben bereikt; 

• Spanje en Duitsland met een ratio van ongeveer 100 ; 

• België en Nederland met een ratio rond de 50; 

• Noord-Ierland en Luxemburg staan onderaan de tabel. 

Schotland ligt iets boven België, terwijl Zweden geleidelijk aan van de derde naar de tweede groep gaat. 

De tweede figuur focust op de eerste 45 dagen van de evolutie van de epidemie: het toont de vroege 

samenstelling van deze 4 groepen landen, met twee bijzonderheden: 

• Tot de 45e dag volgt Zweden perfect het profiel van België en Nederland; daarna zal het zich 

geleidelijk aan van hen verwijderen en dichter bij groep 2 komen (en zich er misschien in de 

komende weken bij aansluiten); 

• Frankrijk (net als Spanje tot dag 30) volgt de koers van Italië en Engeland; vanaf dag 29 markeert 

de curve een versnelling die het land naar de top van de tabel stuwt; deze positie zal worden 

gehandhaafd tot dag 100, waarop Italië op dezelfde hoogte als Frankrijk komt. 
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Figuur 28 : Evolutie van de cumulatieve sterfte aan Covid-19, als percentage van de referentiedag (gekozen mits aanpassing 
van de methode van Middelburg en Rosendaal). Periode van dag 10 tot dag 45. 
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De aangepaste methode van Middelburg en Roosendaal geeft een beter inzicht in de specifieke 

dynamiek van de epidemie in de verschillende betrokken landen. De gebruikte noemer is direct 

afhankelijk van hoe snel het proces op landelijk niveau wordt ingezet. De grootte van de landen en hun 

bevolking speelt een duidelijke rol: we zien dat "kleine landen" (< 20 miljoen inwoners) tot de groepen 3 

en 4 (onderaan de tabel) behoren, terwijl Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland en Spanje (bevolking van 

meer dan 45 miljoen inwoners) tot de groepen 1 en 2 behoren. 

Het is echter niet alleen de grootte van het land die een rol speelt, want Spanje en Duitsland 

onderscheiden zich in deze aanpak duidelijk van de andere "grote landen". Duitsland, omdat de 

toename van het sterftecijfer in deze periode gematigd is gebleven. Spanje, omdat dit land wordt 

gekenmerkt door een massale blootstelling in de beginperiode van de epidemie, zoals figuur 29 duidelijk 

laat zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebruikte methode heeft het voordeel dat de door de epidemie bereikte niveaus worden vergeleken 

met een niveau dat wordt bereikt bij het begin van de epidemie. Landen die erin slagen de ontwikkeling 

van een epidemie waardoor ze vanaf het begin massaal getroffen worden, onder controle te krijgen, 

zullen dus beter scoren dan landen met een meer gematigde blootstelling maar waar de 

controlemaatregelen minder effectief zijn geweest.  

Aangezien de gegevens echter niet erg ver teruggaan, is enige voorzichtigheid geboden bij de 

interpretatie van deze curven. Voor de toekomst zou een analyse van de gevoeligheid van de resultaten 

afhankelijk van de aanpassingen van de bij de berekening gebruikte basisparameters nuttig zijn. 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Adapted method of Middelburg and Rosendaal: absolute number of Covid-
deaths between day 15 and 30

FRANCE NETHERLANDS E & W SCOTLAND

N. IRELAND 0 ITALY SPAIN SWEDEN

GERMANY LUXEMBURG BELGIUM

Figuur 29 : Evolutie van de cumulatieve sterfte toegeschreven aan Covid-19, in absolute aantallen. Periode van 
dag 15 tot 30, volgens de aangepaste M & R-methode. 
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6. Studie van de regionale variatie in België en Europa 

 

De opvolging van de epidemie via oversterfte in Europa heeft Eurostat-onderzoekers ertoe gebracht een 

reeks kaarten te publiceren die de regionale verschillen laten zien die tussen week 9 en week 17 zijn 

waargenomen. Gepresenteerd in de vorm van een animatie, tonen ze heel duidelijk de verschillende 

epidemie-uitbraken.125 We nemen hieronder de Eurostat-kaart over die overeenkomt met de vijftiende 

week (6-12 april); deze periode stemt overeen met de epidemiepiek in België en verschillende andere 

landen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e7/Weekly_deaths_w9-w17_2020_update2.gif 

 

Figuur 30: Kaart van de oversterfte in Europa in week 15. Bron: Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e7/Weekly_deaths_w9-w17_2020_update2.gif
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De meeste landen zijn vertegenwoordigd. Er ontbreken regionale gegevens voor Duitsland, waarvan het 

gemiddelde wordt aangegeven. Helaas ontbreekt Nederland, waarvoor geen gegevens beschikbaar 

waren. De kaart van Nederland die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige 

gegevens publiceert, toont duidelijk de geografische spreiding van het gemiddelde aantal sterfgevallen 

over de weken 11 tot 19 ten opzichte van het gemiddelde over de weken 2 tot 10 (voorlopige cijfers).126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de periode van weken 11 tot 19 overtrof de sterfte in Nederland de verwachte sterfte met bijna 9.000 

gevallen, een absoluut cijfer dat vergelijkbaar is met de oversterfte in België. 

Een andere benadering die de heterogeniteit van intra-nationale situaties aantoont, wordt gegeven 

door Charles Tallack et al. 127 

De auteurs maken daarbij de volgende opmerking: "The chart below looks at the variation between 

countries and regions of the UK, and regions of Italy, Spain and France. This shows that all regions and 

countries in the UK had excess death rates exceeding 30%, whereas this is the case in only 7 out of 20 

regions in Italy, 9 out of 15 regions in Spain and 2 out of 13 regions in France. There is also much more 

 
126 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/22/sterfte-in-coronatijd  

 
127 Tallack, Ch. Et al. , Understanding excess deaths: variation in the impact of COVID-19 between countries, regions and localities, 

The Health Foundation, 4 june 2020,  https://www.health.org.uk/news-and-comment/charts-and-infographics/understanding-

excess-deaths-countries-regions-localities 

 

Figuur 31:  Kaart van Nederland : verhouding tussen de gemiddelde sterfte in de weken 11-19 en de 
gemiddelde sterfte in de weken 2-10. Cartografie CBS. 

https://www.health.org.uk/about-the-health-foundation/our-people/economics-team/charles-tallack
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/22/sterfte-in-coronatijd
https://www.health.org.uk/news-and-comment/charts-and-infographics/understanding-excess-deaths-countries-regions-localities
https://www.health.org.uk/news-and-comment/charts-and-infographics/understanding-excess-deaths-countries-regions-localities
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clustering of regions and countries within the UK than elsewhere. The reason for these patterns could be 

because each region or country in the UK has areas that are densely populated and/or well connected. 

This may not be the case in the least affected regions of other countries. Another possibility is that every 

country/region in the UK was affected because the virus had spread across the nations before 

lockdown.” 

 

 

Figuur 32 : Verdeling van de P-scores per regio in 4 Europese landen. 

 

 

Om alle gegevens over de ontwikkeling van de oversterfte in Europa op regionaal niveau beter te 

integreren, hebben we aan het ingediende verslag een cartografie toegevoegd die de beschikbare 

gegevens op weekbasis integreert. Daartoe hebben we de cartografie op Nuts3-niveau (meeste landen) 

samengelegd met gegevens die alleen beschikbaar zijn op Nuts2-niveau (Oostenrijk en Letland) en 

Nuts1-niveau (Engeland, Wales, Schotland en Duitsland). Voor alle regio's hebben we de p-score 

berekend met de vergelijkbare periode voor de jaren 2018-2019 als referentie.  
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Om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken zijn de drempelwaarden van de p-scores als volgt 

vastgelegd: 

 

 

 

 

De groene kleuren vertegenwoordigen alle relatieve sterftecijfers tussen -200% en +20% ten opzichte 

van de overeenkomstige weken in 2018-19. Donkergroen kan worden beschouwd als een aanzienlijk 

lager sterftecijfer dan verwacht. Oranje en rood daarentegen duiden op een duidelijke oversterfte. 

Het is duidelijk dat het combineren van regio's met sterk uiteenlopende bevolkingen de vergelijking 

bemoeilijkt. Kleinere regio's hebben de neiging om sneller extreme waarden te bereiken, terwijl in 

regio’s met een grotere bevolking afwijkingen sneller worden geneutraliseerd door het gemiddelde. Dit 

verschil in bevolkingsomvang van de regio's is echter ook aanwezig binnen hetzelfde NUTS-niveau, maar 

het is wel nog belangrijker wanneer we zoals hier verschillende niveaus met elkaar combineren.  

Het in kaart brengen van de p-scores per week toont echter duidelijk de evolutie van de epidemie over 

verschillende geografische clusters heen. We hebben alle kaarten voor de weken 9 tot en met 23 (24 

februari tot en met 7 juni) opgenomen in de bijlage (bijlage 2), maar ze zijn ook online beschikbaar.128 

De verschillende bronnen van de gebruikte gegevens staan ook vermeld in de bijlage. 

 

 
128 http://interfacedemography.be/covid-19/#research  

http://interfacedemography.be/covid-19/#research
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Figuur 33 : p-scores in week 11 (9-15 maart 2020) 

 

 

De kaart voor week 11 (9 - 15 maart 2020) weerspiegelt de oversterfte in Europa bij het begin van de 

lockdown in België. De oversterfte in Noord-Italië is al zeer hoog, terwijl de oversterfte in de rest van 

Europa voor de betreffende periode laag is. In verschillende regio's, met name in België, wordt zelfs een 

sterftecijfer vastgesteld dat ver onder de verwachte sterfte ligt.  
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Week 15 (figuur 34) daarentegen toont de situatie op het moment dat de epidemie de meeste 

slachtoffers maakte in België. Verscheidene regio's in Europa vertonen op dat ogenblik een oversterfte 

van meer dan 100%. 

Het is duidelijk dat de "grote landen" over het algemeen een zeer heterogeen profiel hebben. In 

Frankrijk vallen twee regio's op: de Grand Est en het Île de France. Wat Italië betreft, is het Lombardije 

dat zich onderscheidt van de rest van het land. In Spanje lijkt het zuiden minder getroffen dan de rest 

van het land. In Duitsland is het Beieren dat een lichte oversterfte vertoont. Met uitzondering van 

Engeland hebben de grote landen de epidemie tot op zekere hoogte tot een deel van hun grondgebied 

weten te beperken. Ook in België werden de meeste regio's en districten bijna gelijktijdig door de 

epidemie getroffen. Het valt ook op hoe de hoofdsteden in verschillende landen (Madrid, Parijs, Londen, 

Stockholm en Brussel) zwaar getroffen werden. 

 

Figuur 34 : p-scores in week 15 (6-12 april 2020) 
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Figuur 35 toont de cumulatieve p-scores per arrondissement voor dezelfde week 15. De cumulatieve p-

scores (vanaf week 11) laten lagere scores zien dan de wekelijkse p-scores, omdat ze gemiddeld over 

meerdere weken lopen. Maar de cumulatieve p-scores maken een vergelijking tussen de 

arrondissementen mogelijk, onafhankelijk van het tijdstip van het begin van de epidemie in een 

arrondissement. We zien hier in welke mate het grootste deel van het grondgebied werd getroffen, met 

weliswaar een sterkere concentratie van besmettingen in Bergen, Brussel en de brede regio rond Zuid-

Limburg. Dit sluit goed aan op de gegevens van tabel 2 (zie p.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figuur 35 : Kaart van de oversterfte in België op week 15: cumulatieve P-scores per arrondissement.  
(week van 6 tot 12 april 2020). 
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Eind juli 2020 kan een eerste vergelijkende synthese worden gemaakt van de dodelijke gevolgen van de 

pandemie in de verschillende Europese regio's, door de balans op te maken van de oversterfte over een 

periode die de verschillende fasen van de epidemie tot nu toe omvat. 

Figuur 36 vergelijkt de cumulatieve P-score over een periode van 17 weken129 voor verschillende regio's 

in Europa. We hebben voor deze vergelijking de volgende selectie gemaakt: 

• De regio's (NUTS1 of NUTS2 naar gelang de bevolkingsomvang) die aan België grenzen: 

o In Nederland: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

o In Duitsland: NordRhein Westfalen en Rheinland Pfalz 

o Luxemburg 

o In Frankrijk: de Hauts de France en de regio Grand Est; we hebben er ook het Île de 

France aan toegevoegd, dat door zijn omvang en bevolkingsdichtheid zeer vergelijkbaar 

is met België. 

• De centrale, oostelijke en zuidelijke regio's van Engeland: 

o East Midlands 

o West Midlands 

o East 

o Londen 

o South-East 

o South-West 

• De meest noordelijke regio's van Italië: 

o Aosta 

o Piemonte 

o Lombardije 

o Trentino - Alto Adige 

o Veneto 

o Friuli 

• De regio's van Midden- en Oost-Spanje: 

o Extremadura 

o Castilla Leon 

o Madrid 

o Castilla La Mancha 

o Cataluña 

o Valencia 

o Islas Baleares 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de demografische kenmerken van deze regio's in termen van omvang en 

bevolkingsdichtheid. 

 

 

 

 

 
129 Voor de meeste landen zijn dit de weken 10 tot 26 (voor de periode van 2 maart tot 28 juni); gezien het gebrek aan vergelijkbare 

gegevens zijn dit voor Italië de weken 6 tot 22 (3 februari tot 31 mei). 
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                          Tabel 7 : Overzicht van de demografische kenmerken van de vergeleken Europese regio's. 

 Population Population density 

 (in millions) (hab/km2) 

Zeeland 0,4 215 

Noord Brabant 2,6 522 

Limburg 1,1 520 

      

Nordrhein-Westfalen 17,9 530 

Rheinland-Pfalz 4,1 206 

      

Luxembourg 0,6 242 

      

Hauts-de-France 6 187 

Grand Est 5,5 96 

Île-de-France 12,2 1016 

      

East Midlands 4,8 309 

West Midlands 5,9 457 

East 6,2 326 

London 8,9 5629 

South East 9,2 481 

South West 5,6 236 

      

Aosta 0,125 39 

Piemonte 4,4 172 

Lombardia 10,1 422 

Trentino-Alto Adige 1,1 79 

Venetia 4,9 267 

Friuli 1,2 153 

      

Cataluña 7,6 238 

Valencia 5 213 

Islas Baleares 1,2 240 

Madrid 6,7 830 

Castilla Leon 2,6 27 

Castilla La Mancha 2,1 26 

Extremadura 1 26 

      

Vlaanderen  6,6 484 

Brussels 1,2 7451 

Wallonie 3,6 214 

      

Belgium 11,5 371 
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Met uitzondering van Valle d'Aosta, Luxemburg en Zeeland, tellen de geselecteerde regio's tussen 1 en 

17,9 miljoen inwoners. Sommige zijn zeer dunbevolkt (bijvoorbeeld Midden-Spanje met 26-27 

inwoners/km2), terwijl andere, waaronder de hoofdsteden (Madrid, Parijs-Île de France, Londen en 

vooral Brussel met 7 451 inwoners/km2), de kenmerken hebben van grote stedelijke of peri-urbane 

entiteiten met een hoge bevolkingsdichtheid. 

  

Figuur 36 toont de waarde van de cumulatieve P-score over een periode van 17 weken voor de 

verschillende geselecteerde regio's. De hoofdstedelijke regio's werden telkens gearceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 36 toont hoe veel regio's in Europa de drempel van 25% gecumuleerde oversterfte hebben 

overschreden. Dit is het geval voor 18 van de 31 regio's die in de vergelijking zijn opgenomen en die over 

de landen als volgt zijn verdeeld: 

o In Nederland, twee provincies die grenzen aan België; 

o In Frankrijk zijn er twee regio's die zich onderscheiden van de rest van het land, het Île de 

France (inclusief de hoofdstad) en de Grand Est; 

o In Engeland is dit het geval voor 5 van de 6 vergeleken regio's, waaronder Londen; 

o In Italië 4 van de 6 noordelijke regio's; 

o In Spanje 4 van de 7 vergeleken regio's, waaronder Madrid; 

o In België overschrijdt alleen het Brussels Gewest de drempel van 25%. Voor België als geheel 

bedraagt de cumulatieve oversterfte over de 17 weken 22%. 
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Figuur 36: Cumulatieve oversterfte in 31 Europese regio's. Cumulatieve P-score (in %) over 17 weken (maart tot juni 2020, 
behalve voor Italië = februari tot mei 2020). 
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De hoofdstedelijke regio's worden gekenmerkt door hoge of zelfs zeer hoge percentages oversterfte: 

een vaststelling die we in volgende hoofdstuk verder zullen uitwerken. 

Een aantal regio’s die aan België grenzen werden aanzienlijk minder zwaar getroffen door de epidemie 

afgemeten aan de geobserveerde oversterfte. Dit is het geval voor Zeeland, de Hauts de France, 

Luxemburg en met name voor de twee Duitse regio's die aan België grenzen, die zelfs een gecumuleerde 

ondersterfte vertonen. 
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7. Vergelijking van zeven stedelijke agglomeraties in Europa en Noord-Amerika  

 

Aan het begin van de epidemie bleek al snel dat de sterfte door COVID in Brussel hoger lag dan in de 

andere twee regio's van het land. 

Op 19 mei schreven Deboosere et al.: "De cijfers geven ook goed het ongelijkmatig verloop van de 

epidemie aan. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt het aantal sterfgevallen in week 15 tot 

driemaal hoger te liggen dan normaal. Dat is een hoger cijfer dan voor de arrondissementen, Tongeren, 

Hasselt en Bergen, die net onder een drievoudig verhoogde sterfte zitten. Als we dus afgaan op het 

aantal overlijdens en niet op de geregistreerde besmettingen, dan is het Brussels Gewest blijkbaar de 

meest getroffen regio van het land.” 130 

Deze vaststelling spoort met de talrijke waarnemingen over de hele wereld van hoge sterftecijfers in de 

stedelijke gebieden in vergelijking met minder dichtbevolkte gebieden: « New York, la ville la plus 

peuplée des États-Unis, totalise à elle seule environ 23 % des décès dus au virus dans le pays [nvdr: op 18 

mei 2020]. Au Royaume-Uni, Londres a également enregistré 23 % des victimes britanniques ; Madrid, 

32 % environ des décès en Espagne ; et à Stockholm la proportion serait encore plus forte, selon le 

chercheur Joakim Book. Les grands centres urbains sont les nouveaux foyers de peste…(sic).  Le Covid-19 

met clairement au défi les mégapoles.” 131 

Het doel van dit hoofdstuk is om een vergelijking te maken, in termen van sterfte (oversterfte tijdens de 

COVID-periode), van zeven stedelijke gebieden waarin een aanzienlijk deel van de COVID-sterfte tijdens 

de epidemiefase was geconcentreerd en die tot de geselecteerde landen behoren: 

o Île de France  

o Londen (Greater Londen) 

o Bergamo 

o Madrid 

o Stockholm (Greater Stockholm) 

o Brussel 

Gezien het uitzonderlijke karakter op wereldniveau in de Covid-19-crisis hebben we ter vergelijking New 

York City toegevoegd. 

 

Tabel 8 geeft de demografische kenmerken van de 7 vergeleken entiteiten weer. 

 

 

 

 

 
130 Patrick Deboosere P. en Surkyn, J., Update oversterfte tijdens de Covid-19 epidemie in de Belgische arrondissementen / Periode 

16 maart 2020 tot 3 mei 2020- VUB Interface Demography, 19/05/2020. http://interfacedemography.be/covid-19/update-

oversterfte-tijdens-de-covid-19-epidemie-in-de-belgische-arrondissementen/  

131 Covid-19 : Les villes survivront-elles à la pandémie ? Courrier International, Publié le 18/05/2020  

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/covid-19-les-villes-survivront-elles-la-pandemie 
 

http://interfacedemography.be/covid-19/update-oversterfte-tijdens-de-covid-19-epidemie-in-de-belgische-arrondissementen/
http://interfacedemography.be/covid-19/update-oversterfte-tijdens-de-covid-19-epidemie-in-de-belgische-arrondissementen/
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/covid-19-les-villes-survivront-elles-la-pandemie


90 
 

Tabel 8 : Weergave van de belangrijkste demografische kenmerken van de 7 vergeleken stedelijke entiteiten. Bevolking, oppervlakte, 
bevolkingsdichtheid en gemiddelde wekelijkse sterfte voor de jaren 2018-2019 over twee periodes  
(weken 10 tot 25 en weken 10 tot 17). 

 
Population 
in millions 

Area  
(km2) 

Population 
density 

(hab/km2) 

Average weekly mortality 2018-2019 (per million) 

  
  

 
avg rate wks10-25 avg rate wks10-17 

Île de France 12,21 12012 1016 118,31 124,53 

Greater London 8,91 1583 5629 105,68 111,53 

Bergamo 1,12 2755 407 169,64  - 

Madrid 6,66 8028 830 132,22 137,48 

Stockholm 2,39 6514 366 125,04 135,52 

NY City 8,4 1214 6919 120,47 123,59 

Brussels 1,21 162 7451 140,73 151,76 

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderscheidt zich op verschillende manieren van de andere 

stedelijke gebieden: 

• Samen met de provincie Bergamo heeft het de kleinste bevolking van de vergeleken 

geografische entiteiten: ongeveer 10% van de bevolking van het Île de France; 

• Het heeft het kleinste grondgebied, slechts 1,4% van de oppervlakte van het Île  de France; 

• Het staat aan de top qua bevolkingsdichtheid, op de voet gevolgd door New York en Londen; 

• Het referentie sterftecijfer (brutocijfers per miljoen en per week, berekend voor de jaren 2018-

2019) varieert tussen 140 en 150, (wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse sterfte van 

7,3 tot 7,8 per duizend); net als dat van de provincie Bergamo is dit cijfer hoger dan dat van de 

andere gebieden. 

De verschillende stedelijke entiteiten, met uitzondering van Bergamo, vormen of omvatten de 

hoofdstad van het land in kwestie. Daarnaast is Brussel de hoofdstad van Europa, wat bijkomende 

internationale communicatie en uitwisselingen meebrengt. De bevolking met een buitenlandse 

nationaliteit in Brussel vertegenwoordigt 35% van de Brusselse bevolking132. Als je de Brusselaars met de 

Belgische nationaliteit, maar van buitenlandse afkomst erbij optelt, heeft meer dan 70% van de 

Brusselaars familiebanden op internationaal niveau. Wat de intra-Europese contacten betreft, heeft 23% 

van de inwoners van Brussel de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van het Verenigd 

Koninkrijk133.  

Met uitzondering van Stockholm hebben de verschillende entiteiten talrijke en frequente 

luchtverbindingen met China.134 Door de intense textielactiviteit zijn de uitwisselingen tussen Bergamo 

 
132 http://ibsa.brussels/themes/population/nationalites 

Het is het hoogste aandeel van de bevolking met een buitenlandse nationaliteit in het land; de verhoudingen zijn respectievelijk 9% 

en 10% voor Vlaanderen en Wallonië. 
 
133 Ibidem 
 
134 Volgens de FOD Economie kwamen er in 2018 ongeveer 150.000 personen uit China naar België. En sindsdien zijn de 

luchtverbindingen aanzienlijk toegenomen. Maar Frankrijk, bijvoorbeeld, geeft 2.300.000 passagiers aan per jaar naar China.  

Het belang van dergelijke uitwisselingen voor de verspreiding van pandemieën is in de wetenschappelijke literatuur vaak benadrukt. 

Zie bijvoorbeeld: : Hien Lau, Veria Khosrawipour, Piotr Kocbach, Agata Mikolajczyk, Hirohito Ichii, Maciej Zacharski, Jacek Bania, Tanja 

http://ibsa.brussels/themes/population/nationalites
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en China, die teruggaan tot de middeleeuwen, van primordiaal belang; deze stad is ook de thuisbasis 

van de derde grootste luchthaven van Italië. 

 

De volgende grafieken en tabellen zijn gebaseerd op de gegevens van Statbel en op de database die 

door de Financial Times is samengesteld.135  Ze tonen de oversterfte per week in de 7 vergeleken 

entiteiten. De periode waarvoor gegevens beschikbaar zijn, loopt van week 10 (2/03 tot 8/03) tot week 

23 (01/06 tot 07/06), behalve voor Bergamo, waar slechts gegevens beschikbaar zijn tot week 17 (20/04 

tot 26/04). 

De eerste drie figuren geven de maximale weekwaarden weer voor: 

- het aantal sterfgevallen boven de "normale" verwachting,  

- de P-score ( = het percentage oversterfte ten opzichte van de verwachte waarde per week);  

- en het wekelijks oversterftecijfer per miljoen inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khosrawipour, The association between international and domestic air traffic and the coronavirus (COVID-19) outbreak, Journal of 

Microbiology, Immunology and Infection, Volume 53, Issue 3, 2020, Pages 467-472, ISSN 1684-1182, 

https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.026. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300864 ) 

 
135 https://github.com/Financial-Times/coronavirus-excess-mortality-data retrieved 10 July 2020. 
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Figuur 37 : maximale wekelijkse oversterfte in de periode van week 10 tot week 23 in de 7 vergeleken 
stedelijke entiteiten geordend naar omvang. In absolute aantallen 

https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.03.026
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300864
https://github.com/Financial-Times/coronavirus-excess-mortality-data
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Figuur 39 : De maximaal waargenomen wekelijkse oversterfte in week 10 tot week 23 in de 7 
vergeleken stedelijke entiteiten. Geordend naar sterftecijfer per week per miljoen inwoners. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende drie figuren geven de cumulatieve waarden weer van het aantal waargenomen 

sterfgevallen boven de "normale" verwachting, de P-score (= het percentage oversterfte ten opzichte 

van de verwachte waarde per week) en het percentage oversterfte per miljoen inwoners. De cumulatie 

werd voor elke entiteit aangemaakt voor de periode van de waargenomen oversterfte. 
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Figuur 38 : De maximaal waargenomen wekelijkse oversterfte in week 10 tot week 23 in de 7 
vergeleken stedelijke entiteiten. Geordend naar P-score (%). 
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Figuur 40 : Cumulatieve wekelijkse oversterfte van week 10 tot week 23 in de 7 vergeleken 
stedelijke entiteiten, geordend naar absoluut aantal. 
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Figuur 41 : Cumulatieve wekelijkse oversterfte van week 10 tot week 23 in de 7 vergeleken 
stedelijke entiteiten, geordend naar P-scores ( % oversterfte). 
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De 6 voorgaande figuren tonen dat de provincie Bergamo zich duidelijk onderscheidt van de andere 
entiteiten voor alle indicatoren in termen van P-score of sterftecijfer. Deze vaststelling is des te 
opvallender omdat de bevolkingsdichtheid relatief laag is in vergelijking met de andere stedelijke 
gebieden, en de verkregen cijfers zouden ongetwijfeld nog indrukwekkender zijn als we onze studie 
hadden toegespitst op de stad Bergamo (122 000 inwoners en een bevolkingsdichtheid van 3 056 
inwoners/km2). Die vaststelling verdient wel verder onderzoek, bijvoorbeeld door dieper in te gaan op 
de bevolkingsstructuur en het hogere basissterftecijfer (zie hierboven). 
 
De 6 gebruikte indicatoren brengen een tweede groep van stedelijke gebieden aan het licht: de 
Autonome Gemeenschap Madrid en de stad New York. De cumulatieve P-score bedraagt meer dan 
150% respectievelijk 200%, wat overeenkomt met een verdrievoudiging van het aantal sterfgevallen in 
de betrokken periode. Op het hoogtepunt van de crisis bereikten de P-scores 630 en 809% (= 
basissterfte vermenigvuldigd met respectievelijk 7 of 9). 
 
De 4 andere stedelijke gebieden hebben als maximale waarneming in de betroffen periode P-scores 
tussen 150% en 250%, en tussen 65% en 110% als cumulatieve oversterfte over de hele periode, waarbij 
de waarden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk 208% en 87% zijn. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een oversterfte van 1 088,4 sterfgevallen per miljoen 
inwoners; dit cijfer moet worden vergeleken met de eerder geciteerde cijfers voor heel België, namelijk 
743,9 sterfgevallen per miljoen inwoners (of een relatieve oversterfte van 46 %). 
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Figuur 42: Cumulatieve wekelijkse oversterfte van week 10 tot week 23 in de 7 vergeleken 
stedelijke entiteiten, geordend naar oversterftecijfer: het aantal extra overlijdens per week en per 
miljoen inwoners. 
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De volgende figuren illustreren de dynamiek van de epidemie in de entiteiten die worden vergeleken 
voor de periode van week 10 tot week 25. In figuur 44 hebben we de periodes op elkaar afgestemd op 
basis van het moment van maximale oversterfte en in figuur 45 de gecumuleerde oversterfte berekend 
per miljoen inwoners. 
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Figuur 43 : Evolutie van de cumulatieve oversterfte van week 10 tot week 25 in de 7 vergeleken geografische entiteiten naar 
absoluut aantal. 

Figuur 44 : Evolutie van de cumulatieve oversterfte van week 10 tot week 25 in de 7 vergeleken geografische entiteiten naar 
absoluut aantal, na afstemming van de curven op de week van de oversterftepiek. 
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Aanvullend op voorgaande vaststellingen zien we hier het sequentieel karakter van de epidemie in de 

verschillende bestudeerde entiteiten: Bergamo, gevolgd door Madrid, New York en Parijs, vervolgens 

Londen, Brussel en Stockholm. 

De Bergamo-curve is vrij specifiek: deze overtreft niet alleen alle andere cijfers in termen van 

sterftecijfers, maar laat ook een daling zien in de weken 11 en 12. 

De curves van New York en Madrid zijn redelijk vergelijkbaar (voor een bevolking van respectievelijk 8,4 

en 6,7 miljoen inwoners); de New York-curve laat echter hogere cijfers zien en de opwaartse trend zet 

zich verder aan het einde van de observatieperiode.  

Ten slotte volgen de vier stedelijke gebieden van Parijs, Londen, Brussel en Stockholm, na afstemming 

van het beginpunt en na het aantal sterfgevallen te relateren aan de omvang van de bevolking136, een 

vrijwel identiek traject. 

Er is ook een onmiskenbare heterogeniteit binnen de grote stedelijke gebieden, met hogere 

sterftecijfers per departement, regio of gemeente. Dit is onder meer het geval voor Londen, waar 

sommige gemeenten (Brent, Newham, Hackney, enz.) sterftecijfers vertonen die 50 tot 60% hoger zijn 

dan voor Groot-Londen in zijn geheel137. In de regio Île  de France kan het fenomeen ook worden 

waargenomen138, evenals in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals duidelijk 

blijkt uit de volgende figuur. 

 
136 Dit is des te meer gerechtvaardigd omdat we alle bevolkingsgroepen als "risicovol" kunnen beschouwen, gezien het belang van 

interpersoonlijke uitwisselingen in de bestudeerde gebieden (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, communicatie, openbaar vervoer, ...). 

 

137 https://www.mylondon.news/news/zone-1-news/11-london-boroughs-worst-coronavirus-18278306 

 

138 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517283#tableau-figure2_radio1 
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Figuur 45 : Evolutie van de cumulatieve oversterfte van week 10 tot week 25 in de 7 vergeleken geografische entiteiten naar 
sterftecijfer, na afstemming van de curven op de week van de oversterftepiek 

https://www.mylondon.news/news/zone-1-news/11-london-boroughs-worst-coronavirus-18278306
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517283#tableau-figure2_radio1
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Figuur 46 : de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geordend in functie van de cumulatieve p-score in de 
periode van 9 maart tot 17 mei 2020. Referentiejaren 2015-2019 (bron: Statbel - berekeningen Interface Demography). 
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Ter afsluiting van dit hoofdstuk kunnen we de volgende vaststellingen maken: 

 

• De stedelijke geografische gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie betaalden een 

zwaardere tol voor de Covid-19-epidemie dan de rest van de betrokken landen; België vormt 

hierop geen uitzondering, ook al zijn de verschillen binnen België minder groot dan in andere 

landen, met een sterftecijfer van 1,46 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot 

dat van België in zijn geheel.139 

 

• Deze vaststelling bevestigt de resultaten van eerdere observaties over oversterfte in grote 

agglomeraties en sterk verstedelijkte gebieden140, waarbij sommige auteurs niet aarzelen om te 

schrijven dat "cities often function as highways for ‘microbial traffic”141 

 

• Gezien hun omvang vertegenwoordigen sommige van de onderzochte gebieden een zeer groot 

deel van de sterfte in het land: Île  de France en Stockholm, met 45 procent van de sterfgevallen 

in het land, en de Autonome Gemeenschap Madrid met 34 procent.  

 

• Met uitzondering van Bergamo, dat een zeer specifiek geval is, is het de stad New York die de 

meest pijnlijke resultaten laat zien, niet alleen in termen van het aantal doden, maar ook in 

termen van relatieve oversterfte (P-score) en van de oversterfte per miljoen inwoners; in Europa 

is het de Autonome Gemeenschap Madrid die het meest te lijden heeft gehad afgemeten naar 

deze drie indicatoren.  

 

• Brussel heeft oversterftecijfers (aantal sterfgevallen per miljoen inwoners) die qua niveau en 

dynamiek vrij vergelijkbaar zijn met die van Parijs (Île de France), Londen (Greater London) en 

Stockholm (Greater Stockholm). 

 

  

 

139 Voor Spanje en Frankrijk zijn de verhoudingen respectievelijk 2,42 en 2,43. Het meest voor de hand liggende geval van 

concentratie is dat van Bergamo, dat 2% van de bevolking van het land heeft en 13% van de sterfgevallen in de periode 

concentreert, met een verhouding van 6,93. 

 
140  Stier , Andrew J. , Berman, Marc G. , and Bettencourt, Luis M. A. , COVID-19 attack rate increases with city size, 

medRxiv 2020.03.22.20041004 ;  (doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20041004)  ;  

Su D, Chen Y, He K, et al. Influence of socio-ecological factors on COVID-19 risk: a cross-sectional study based on 178 

countries/regions worldwide. Preprint. medRxiv. 2020; (2020.04.23.20077545). Published 2020 Apr 29. 

(doi:10.1101/2020.04.23.20077545) ;  

Lee VJ, Ho M, Kai CW, Aguilera X, Heymann D, Wilder-Smith A. Epidemic preparedness in urban settings: new challenges and 

opportunities [published correction appears in Lancet Infect Dis. 2020 Apr 20;:]. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):527-529. 

(doi:10.1016/S1473-3099(20)30249-8) ;  

Salama AM. Coronavirus questions that will not go away: interrogating urban and socio-spatial implications of COVID-19 

measures. Emerald Open Research. 2020;2:14. Published 2020 Apr 16. (doi:10.35241/emeraldopenres.13561.1) 

 
141 Weiss RA, McMichael AJ. Social and environmental risk factors in the emergence of infectious diseases. Nat Med. 2004;10(12 

Suppl):S70-S76.( doi:10.1038/nm1150) ; Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. 1995;1(1):7-15. 

(doi:10.3201/eid0101.950102) 

https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20041004
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8. De crisis in de woonzorgcentra 

 
De Covid-19 epidemie heeft een bijzonder zware tol geëist in de woonzorgcentra. Dat de 
woonzorgcentra extra hard getroffen werden is maar geleidelijk doorgedrongen. Het was heel snel 
duidelijk dat het Sars-CoV-2 virus een zeer ongelijk risicoprofiel vertoonde naar leeftijd142. Maar het 
bewustzijn over de mate dat kinderen een risicogroep vormden of hoe ernstig de situatie was in de 
woonzorgcentra is een proces geweest van voortschrijdend inzicht.  
 
Bij de allereerste meldingen van een overlijden aan het coronavirus ging het nochtans om een bewoner 
van een woonzorgcentrum in Sint-Genesius-Rode en de eerste overlijdens in het Brusselse waren vooral 
bewoners van woonzorgcentra. Hoewel toen al duidelijk was dat het coronavirus sterk verhoogde 
risico’s vertoonde naar leeftijd en de woonzorgcentra op 12 maart van bezoek werden afgesloten was 
de aandacht toen nog helemaal gericht op de opvangcapaciteit van onze ziekenhuizen. 
 
Eind maart werd het duidelijk dat veel van de sterfgevallen in België bewoners waren van 
woonzorgcentra en kwam de ernst van de situatie in onze woonzorgcentra steeds meer aan de 
oppervlakte. Terwijl in de begindagen een meerderheid van de patiënten in de ziekenhuizen overleden 
begon het aantal gemelde sterfgevallen uit de woonzorgcentra de overhand te nemen. 
 
WZC cumuleren verschillende problemen bij een epidemie. 
 
Bewoners van een WZC behoren tot de meest kwetsbare personen zowel door hun leeftijd als door hun 
gezondheid. In toenemende mate zijn het enkel ernstig hulpbehoevende patiënten die in een WZC 
worden opgenomen. Blootgesteld aan het virus is hun sterfterisico bijzonder groot. 
 
Meer dan het geval voor alleenwonende ouderen van hun leeftijd is er tussen het WZC en de 
buitenwereld een veelvoud aan interacties. De mogelijke besmetting door verzorgenden, 
ondersteunend personeel en bezoekers is dus bijzonder groot. Dit was zelfs nog het geval na het sluiten 
van de WZC voor bezoek vanaf 12 maart. 
 
Zelfs in een klein WZC gaat het om een grote concentratie aan kwetsbare personen die in hoge mate 
gevoelig zijn voor besmetting. Zodra het virus binnendringt is het risico op verdere verspreiding 
bijzonder groot. 
 
In het geval van het Sars-Cov-2 virus wordt die kwetsbaarheid van de woonzorgcentra nog aangescherpt 
door het feit dat het virus bovenmatig dodelijk is voor oudere en zieke personen en omgekeerd dat 
velen besmettelijk blijken te zijn in een presymptomatisch stadium of zelfs nooit symptomen vertonen. 
 
Bij het afsluiten van dit rapport143 bedraagt het totale aantal gerapporteerde overlijdens in ons land 9782. 

Meer dan een derde, 3424, zijn ouder dan 85 jaar. Maar van 2715 is de leeftijd en soms ook het geslacht 

nog niet bekend. Voor 96% van deze gevallen gaat het om sterfgevallen in de Vlaamse woonzorgcentra.  

 

 

 
142 Liu Y, Sun W, Li J, Chen L, Wang Y, Zhang L, et al. Clinical features and progression of acute respiratory distress syndrome in 

coronavirus disease 2019. (medRxiv. 2020 Feb 27;2020.02.17.20024166). 

 
143 Op 12 juli 2020. 
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Het Epidemiologisch bulletin van Sciensano van 9 juli maakt gewag van 4870 sterfgevallen in de 

woonzorgcentra tegenover 4786 in de ziekenhuizen. 95% van de sterfgevallen in de ziekenhuizen zijn 

bevestigde gevallen, 5% mogelijke gevallen. Voor de woonzorgcentra gaat het om 27% bevestigde 

gevallen en 73% mogelijke gevallen.144 

 
 
 
   Tabel 9 : Overgenomen uit het epidemiologisch bulletin van Sciensano van 9 juli 2020 

 
 
 
Deze tabel is opgesteld op basis van de plaats van overlijden. Maar de plaats van overlijden vertelt niet 
waar mensen woonachtig zijn. Een belangrijk deel van de overlijdens die in het ziekenhuis plaats vonden 
zijn bewoners van een woonzorgcentrum die naar het ziekenhuis werden overgebracht. 
 
Hoe zwaar zijn Belgische rusthuisbewoners getroffen door sterfte aan Covid-19 in vergelijking met de 
rest van de bevolking?  
 
Tot dusver is die vraag niet echt beantwoord. Het is ook niet zo eenvoudig om er een goed antwoord op 
te geven. Eerst moet al bepaald worden wat er precies met een rusthuisoverlijden bedoeld wordt: een 
overlijden in een rusthuisbed of het overlijden van een vaste rusthuisbewoner, ongeacht of dat dan in 
de vertrouwde omgeving van het rusthuis plaatsvond of in een ziekenhuis.  
 
De cijfers die we kennen zijn opgesteld volgens het eerste criterium: “plaats van overlijden” en niet 
“woonplaats ten tijde van het overlijden”. Daarmee sluit de rapportering van overlijdens door Covid-19 
aan bij de courante praktijk. Ook sterftecertificaten die standaard gebruikt worden voor het 
documenteren van een overlijden door de vaststellende arts, en die tegelijk de wetenschappelijke bron 
zijn voor de bestuderen van sterfteoorzaken, gebruiken hetzelfde criterium. Dankzij deze bron is bekend 
dat er al jaren een tendens bestaat waarbij rusthuisbewoners steeds vaker in hun rusthuis overlijden 

 
144 Sciensano, Covid-19 – Epidemiologisch bulletin van 9 juli 2020 
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eerder dan in het ziekenhuis. Naar schatting 26% van alle overlijdens, en liefst 75% van de overlijdens 
van rusthuisbewoners vinden normaliter plaats in het rusthuis zelf en niet in het ziekenhuis. Dit wordt 
algemeen gezien als een positieve evolutie, en als een verhoging van de kwaliteit van het levenseinde. 
Een visie die de laatste maanden wellicht geregeld, en al dan niet terecht, in vraag gesteld werd. 
 
Willen we exact de tol weten van de epidemie in de woonzorgcentra dan moeten we niet enkel de 
plaats van overlijden kennen, maar ook het statuut van de overledene, als hij of zij al dan niet een 
bewoner is van een woonzorgcentrum. 
 
De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot ouderenzorg overgeheveld van het 
federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode die liep van 1 juli 2014 tot 31 
december 2018 heeft het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) de opvolging 
verder verzekerd in naam en voor rekening van de deelentiteiten. Op 1 januari 2019 volgde een 
volledige overdracht van deze bevoegdheden naar l’AVIQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) voor 
Wallonië, naar Iriscare voor het Brussels Gewest, naar het Agentschap Zorg en Gezondheid voor 
Vlaanderen en tenslotte ook nog naar de Duitstalige gemeenschap en deels naar de Franse 
Gemeenschap, maar wat in de praktijk ook ondergebracht werd onder l’AVIQ. 
 
Wanneer de Covid-19 epidemie losbarst in ons land blijkt algauw dat deze overdracht ook voor heel wat 
bijkomende moeilijkheden zal zorgen in de communicatie en de doorstroming van gegevens. Ondanks 
het feit dat Sciensano in samenwerking met de verschillende bevoegde diensten in de deelstaten 
relatief snel tot aangepaste samenwerkingsverbanden komt blijkt dat sommige datastromen moeilijk op 
elkaar afgestemd raken. Terwijl al vrij snel een vrij goede rapportering tot stand komt vanuit alle 
ziekenhuizen in ons land, vormt het opvolgen van de sterfte aan Covid-19 daarbuiten en met name in de 
woonzorgcentra een groter probleem. 
Ter illustratie citeren we hieronder enkele frappante fragmenten uit de dagelijkse of wekelijke 
epidemiologische bulletins van Sciensano. 
 
In het Epidemiologisch bulletin van 7 april 145 meldt Sciensano dat er 241 sterfgevallen die plaats 
gevonden hebben tussen 1 en 4 april met terugwerkende kracht aan de Covid-19 slachtoffers moeten 
worden toegevoegd. 
 

 
« Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 2 035 sterfgevallen 
gemeld, waarvan 162 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur** en 241 sterfgevallen tussen 1 april en 4 
april met terugwerkende kracht. Meldingen van sterfgevallen kunnen enkele dagen vertraging oplopen.  
Deze 241 sterfgevallen vonden plaats in woonzorgcentra in Vlaanderen. Dit zijn sterfgevallen van 
bevestigde (dmv laboratoriumtest) of vermoedelijke COVID-19 patiënten. Leeftijd en geslacht van deze 
sterfgevallen zijn momenteel nog niet bekend; ze worden ingedeeld volgens de datum van kennisgeving 
van het overlijden aan de regionale overheid. Vóór 1 april moeten we dus rekening houden met het feit 
dat een aanzienlijk aantal sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen nog niet in de cijfers is 
opgenomen. Deze correcties moeten nog worden uitgevoerd. Vanaf 6 april worden sterfgevallen in 
Vlaamse woonzorgcentra systematisch, maar met een vertraging van 2 dagen, toegevoegd. Cijfers voor 
woonzorgcentra in Wallonië en Brussel werden al eerder opgenomen.» 
 

 
Het Epidemiologisch bulletin van 10 april 146 introduceert voor een tweede maal sterfgevallen met 
terugwerkende kracht en publiceert voortaan ook een overzicht van de overlijdens naar plaats van 

 
145 Sciensano, Covid-19 – Epidemiologisch bulletin van 7 april 2020 
146 Sciensano, Covid-19 – Epidemiologisch bulletin van 7 april 2020 
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overlijden. De teller van het totale aantal sterfgevallen stijgt die dag naar 3019. 
 
 

« Sterfgevallen buiten het ziekenhuis (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door 
de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Mogelijke 
sterfgevallen zijn patiënten die niet zijn getest op COVID-19, maar die voldeden aan de door de arts 
vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de 
mensen die buiten het ziekenhuis sterven.  
Deze 171 sterfgevallen vonden plaats in woonzorgcentra in Vlaanderen tussen 18 en 31 maart. Gezien de 
plaats van overlijden niet gekend was, konden deze niet worden opgenomen in de telling en dit om 
dubbele telling te vermijden. Deze overlijdens zijn deels bevestigde (dmv laboratoriumtest) of 
vermoedelijke COVID-19 patiënten. Leeftijd en geslacht van deze sterfgevallen is momenteel nog niet 
gekend; ze worden ingedeeld volgens de datum van kennisgeving van het overlijden aan de regionale 
overheid. Deze 171 sterfgevallen behoren tot de 619 sterfgevallen in woonzorgcentra die de regionale 
Vlaamse gezondheidsautoriteiten de afgelopen dagen al hebben gemeld. Momenteel moeten overlijdens 
in 12 woonzorgcentra nog verder worden nagekeken.» 
 

 
De toegevoegde overlijdens van de woonzorgcentra in Vlaanderen bevatten geen informatie over 
leeftijd en geslacht. 
 
Het Epidemiologisch bulletin van 11 april zal aan de statistische tabel van de sterfgevallen naar plaats 
van overlijden een extra tabel toevoegen voor de overlijdens tijdens de laatste 24 uur. Hieruit blijkt dat 
67% van de nieuwe sterfgevallen in een woonzorgcentrum plaats vonden… 
 
In het wekelijks epidemiologisch bulletin van 5 juni 147 geeft Sciensano een kort overzicht van de 
evolutie van de informatiestroom wat betreft de woonzorgcentra: 
 

 
« “Er zijn 815 Vlaamse, 581 Waalse en 146 Brusselse woonzorgcentra. De COVID-19- 
gegevensverzameling in WZC, met behulp van verschillende online tools, begon op 18/03 in de Vlaamse 
WZC, op 20/03 in de Waalse en op 26/03 in de Brusselse en Duitstalige WZC. Registratie van de 
mortaliteit in WZC startte op 17/03.  
De aanpak voor het verzamelen van gegevens over patiënten besmet met COVID-19 in WZC verschilt per 
gewest/gemeenschap. Zowel Vlaanderen als Wallonië bezorgen de door hen verzamelde gegevens 
dagelijks aan Sciensano. Anderzijds krijgt Sciensano via een eigen online gegevensverzameling gegevens 
van Brusselse en Duitstalige WZC. De Duitstalige WZC worden samen met de Waalse WZC weergegeven, 
omdat ze klein in aantal zijn.  
Op dit moment ontbreken er nog gegevens, waardoor de hieronder gepresenteerde resultaten als 
voorlopig beschouwd moeten worden en met terugwerkende kracht kunnen worden gecorrigeerd. De 
gegevens worden per gewest weergegeven. De cijfers voor de Vlaamse WZC kunnen ook op volgende 
website geraadpleegd worden: https://www.zorg- en-gezondheid.be/cijfers-covid-19.  
 
Een kanttekening is weliswaar dat de hier gepresenteerde cijfers met voorzichtigheid geïnterpreteerd 
moeten worden, gezien de schommelingen in de participatiegraad en de verschillen in het totale aantal 
WZC tussen de gewesten. In Brussel is het aantal deelnemende WZC lager, wat een vertekenend effect 
op deze cijfers kan hebben. » 
 

 

 
147 Sciensano, Covid-19 – Wekelijks Epidemiologisch bulletin van 5 juni 2020. 
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En hetzelfde bulletin noteert diverse problemen met betrekking tot de gegevens uit de woonzorgcentra. 

« In bovenstaande grafiek, alsook in de volgende grafieken, merken we op 12 en 13 mei een daling in de 

gerapporteerde gegevens van Wallonië. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat zij op 12 mei 

overgeschakeld zijn op het gebruik van een nieuwe tool voor de dataregistratie. De data van 12 en 13 mei 

voor Wallonië moeten dus als onvolledig beschouwd worden. (…) Sinds begin april worden de bewoners 

van WZC getest op COVID-19. Sommige bewoners die positief testten maar asymptomatisch zijn, worden 

dus vanaf april ook gemeld, wat van invloed kan zijn op deze getallen. Bovendien werden de WZC niet 

gelijktijdig getest en was er een verschillende teststrategie per gewest. Dit kan het tijdsverschil in de piek 

van de prevalentie tussen de gewesten mogelijk verklaren. 

 (…) 

Te noteren valt dat de Vlaamse overheid vanaf 22 april het surveillancesysteem in de WZC heeft 

aangepast. Vanaf die datum wordt enkel het totaal aantal sterfgevallen (COVID-19 en non-COVID-19) bij 

bewoners van WZC in het ziekenhuis doorgegeven. Er is bijgevolg geen specifieke informatie meer 

beschikbaar over het aantal bewoners dat aan COVID-19 is overleden in het ziekenhuis. Dit geldt voor alle 

WZC in Vlaanderen en 7 van de 146 WZC in Brussel. In de grafiek is het aantal sterfgevallen in het 

ziekenhuis bij bewoners van WZC in Vlaanderen voor week 17 tot 22 daarom gebaseerd op schattingen. 

Dit geldt ook voor overlijdens in de 7 Brusselse WZC die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse 

overheid. » 148 

 

Voor het eerst zal Sciensano ook een schatting maken van het totale aantal bewoners van 

woonzorgcentra die aan Covid-19 zijn overleden. Dit gebeurt met de nodige omzichtigheid want door de 

grote diversiteit in manier van rapporteren zijn bijvoorbeeld dubbeltellingen bij een overlijden van een 

patiënt uit een woonzorgcentrum in een ziekenhuis niet uit te sluiten. Op basis van die voorzichtige raming 

schat Sciensano dat ongeveer 64% van alle sterfgevallen bewoners zijn van een woonzorgcentrum. 

In het wekelijks bulletin van 12 juni wordt een tabel gepubliceerd die de schatting herneemt en uitsplitst 

naar gewest. 

Tabel 10 : Sciensano : wekelijks bulletin van 12 juni.  
Gerapporteerde Covid-19-sterfte van bewoners van een WZC naar plaats van overlijden (tot 7 juni) 
 

 
 
 
Van 9646 sterftegevallen aan Covid-19 toegeschreven zijn er 6193 bewoners van woonzorgcentra of 64% 

van het totaal aantal overlijdens aan Covid-19 in ons land. 

 

 
148 Sciensano, Covid-19 – Wekelijks Epidemiologisch bulletin van 5 juni 2020. 
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Een internationale problematiek 

 
Intussen was internationaal duidelijk geworden dat de sterfte aan Covid-19 in de woonzorgcentra in veel 

landen zeer hoog lag.  

Op 19 mei publiceert het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) een technisch 

rapport dat de sterfte in de woonzorgcentra probeert in kaart te brengen. De inleiding van het rapport 

vat zeer goed het probleem samen dat zich overal in Europa stelt: 

“The high COVID-19 morbidity and mortality observed among residents in long-term care facilities (LTCF) 

in EU/EEA countries poses a major challenge for disease prevention and control in such settings. 

Furthermore, the lack of special surveillance systems and the differences in testing strategies and 

capacities among countries may have led to a significant under-ascertainment and under-reporting of 

cases, contributing to a general underestimation of the disease burden and mortality in LTCFs. One factor 

that may have contributed to the spread of COVID-19 within and between LTCFs relates to staff working 

while infectious, including symptomatic, pre-symptomatic, and asymptomatic cases. Other contributing 

factors may have been staff working in more than one facility, lack of personal protective equipment (PPE), 

lack of training and testing and testing being limited to symptomatic individuals. Limited testing may have 

played a disproportionate role in under-ascertaining cases among this population.”149 

Het rapport noteert een zeer groot probleem in de rapportering van sterfte aan Covid-19 in de 

woonzorgcentra overal in Europa: “Under-ascertainment and under-reporting of COVID-19 cases in LTCFs 

has been a common feature of the COVID- 19 surveillance in Europe.(…) The majority of European countries 

did not have surveillance systems for LTCFs in place before the current pandemic – i.e. systems able to 

systematically and consistently monitor respiratory diseases and provide timely reporting at local or 

national level to inform interventions.”150  

Het rapport van het ECDC geeft vervolgens een overzicht van een aantal landen in Europa waar wel 

informatie beschikbaar is. Naast België verwijst het rapport naar Frankrijk met 50% van de overlijdens in 

de woonzorgcentra en naar Spanje met 66%. In de regio Stockholm zou 45% van de overlijdens bewoners 

van een woonzorgcentrum zijn. En ook Noorwegen met slechts een zeer lage sterfte aan Covid-19 

vermeldt dat van de 224 gekende sterftegevallen op 11 mei 2020 er 61% gebeurden in een 

woonzorgcentrum. 

Al op 12 april publiceren Adelina Comas-Herrera en collega’s van het International Long Term Care Policy 

Network een stand van zaken en zullen de volgende weken hun overzicht regelmatig bijstellen. De laatste 

update dateert van 26 juni 2020. Daarin benadrukken de auteurs dat het aantal overlijdens van bewoners 

van woonzorgcentra in veel landen niet gekend zijn of niet gepubliceerd worden. Dat onderzoek wordt 

ook bemoeilijkt door het hanteren van zeer verschillende definities voor sterfte aan Covid-19 gaande van 

enkel personen die voor of na hun dood positief zijn getest tot de sterftegevallen van alle personen die 

vermoedelijk aan Covid-19 zijn overleden op basis van de klinische symptomen. Een bijkomend probleem 

is dat veel landen enkel het overlijden in een woonzorgcentrum rapporteren en niet het overlijden van 

een bewoner van een woonzorgcentrum. 

De auteurs onderstrepen verder dat er geen enkel verband is tussen de mate waarin de algemene 

bevolking van een land wordt getroffen en het aandeel overlijdens in woonzorgcentra. Ook landen met 

 
149 European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of COVID-19 in long-term care facilities in the 
EU/EEA, 19 May 2020. Stockholm: ECDC; 2020. 
 
150 Ibidem, p.3. 
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een relatief laag aantal Covid-19 sterfgevallen zoals Nieuw-Zeeland en Slovenië rapporteren een hoog 

aandeel sterfgevallen onder de bewoners van woonzorgcentra (respectievelijk 72 en 81%).151 

Het rapport van Comas-Herrera en collega’s bevat ook een overzichtstabel met de data die ze wereldwijd 

hebben kunnen verzamelen m.b.t. sterfte aan Covid-19 van bewoners van woonzorgcentra. 

Hun overzicht toont een brede internationale variatie gaande van geen enkel overlijden in een 

woonzorgcentrum voor een aantal landen (Hong-Kong, Jordanië en Malta) tot meer dan 80% van alle 

overlijdens (Canada en Slovenië). 

Te noteren valt dat de grote diversiteit van het aandeel getroffen bewoners van woonzorgcentra wel in 

belangrijke mate zou kunnen bijdragen in de verklaring van de variabiliteit in letaliteit van het virus tussen 

de getroffen landen. 

 
151 Adelina Comas-Herrera, Joseba Zalakaín, Charles Litwin, Amy T. Hsu, Elizabeth Lemmon, David Henderson and 
Jose-Luis Fernández, ‘Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence’ 
(Last updated: 26th June, 2020). https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-
care-homes-early-international-evidence/ . Retrieved 2 July 2020. 
 
 

https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
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Tabel 11 :  Number of COVID-related or confirmed deaths in the population and in care homes (or among care home 
residents) Overgenomen uit Comas-Herrera et al. (2020)152 

 

 

 

  

 
152 Adelina Comas-Herrera, Joseba Zalakaín, Charles Litwin, Amy T. Hsu, Elizabeth Lemmon, David Henderson and Jose-Luis 

Fernández, LTC Covid website, Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence, 

April 12, 2020, Last updated: 26th June, 2020,  https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/Mortality-associated-with-COVID-

among-people-who-use-long-term-care-26-June.pdf, consulté le 14 juillet 2020. 

https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/Mortality-associated-with-COVID-among-people-who-use-long-term-care-26-June.pdf
https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/Mortality-associated-with-COVID-among-people-who-use-long-term-care-26-June.pdf
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Oversterfte als indicator 

 
In hun paper maken Prof. Molenberghs en collega’s dan ook gewag van twee epidemieën die België 

getroffen hebben: één in de algemene bevolking en één in de woonzorgcentra153. De noodzaak dringt zich 

dan ook op om de twee afzonderlijk in kaart te brengen en tegelijk inzicht te verwerven in hun dynamiek 

en samenhang. 

Naast de informatiestroom gebaseerd op rapportering van bevestigde of mogelijke sterfte aan Covid-19 

is oversterfte voor het onderzoek naar de woonzorgcentra een belangrijk alternatief. 

Daarvoor werd in samenwerking met Statbel gebruik gemaakt van het domicilie. Voor opeenvolgende 

jaren werd zowel de bevolking die verbleef in een woonzorgcentrum op 1 januari opgenomen als alle 

personen die in de loop van het jaar overleden en in een woonzorgcentrum waren ingeschreven. 

Op basis van de databank van Statbel bleken op 1 januari 2020 106.753 personen in een 

woonzorgcentrum te verblijven, 61.147 in Vlaanderen, 10.628 in Brussel en 34.978 in Wallonië met 

inbegrip van de Duitstalige gemeenschap. Dit is heel wat minder dan de geregistreerde bedden in erkende 

WZC’s. 

Op basis van de laatste lijst van erkende woonzorgcentra opgesteld door het Riziv154 op de vooravond van 

de overdracht van de bevoegdheden naar de deelentiteiten op 1 januari 2019 waren er in totaal 148.926 

beschikbare bedden in de woonzorgcentra. 3.825 daarvan zijn bedden voor kortverblijf waarbij het niet 

de bedoeling is dat de opgenomen personen zich daar domiciliëren. Rekening houdend met 

bezettingsgraden van ongeveer 95% in Vlaanderen en Wallonië en 87% in Brussel, schatten we de 

rusthuispopulatie op zowat 137.000 personen. Uit gegevens van IMA (Intermutualistisch Agentschap) 

blijkt dat er ongeveer 127.000 rusthuisbewoners geteld worden in de leeftijdscategorie 65+, maar verder 

moet ook met een aandeel jongere bewoners (jong-dementie en andere situaties) rekening gehouden 

worden. Statbel telt 100.830 bewoners van 65+ in de woonzorgcentra.  

De gegevens van Statbel zouden op basis van die gegevens bijna 80% van de rusthuisbewoners dekken op 

datum van 1 januari. We missen dus naar schatting één vijfde van de risicopopulatie in de 

woonzorgcentra.  

Een dergelijk verschil tussen de gegevens op basis van de erkende bedden en van de personen die hun 

domicilie hebben in een woonzorgcentrum is niet verwonderlijk. Naast een aantal technische verschillen 

van timing van registratie en adresgegevens is domiciliering vooral een voortschrijdend proces.  

Veel bewoners komen in een crisissituatie terecht in het woonzorgcentrum, vaak na een opname in het 

ziekenhuis. Tussen het moment van opname in het woonzorgcentrum en de adresverandering verlopen 

doorgaans verschillende weken, vaak maanden en soms zelfs meer dan een jaar, afhankelijk van de 

thuissituatie. Heel wat bewoners van een woonzorgcentrum zullen zelfs nooit in het woonzorgcentrum 

worden gedomicilieerd alvorens te overlijden. 

De registratie van overlijdens in de woonzorgcentra in de loop van het jaar laat bovendien toe om een 

deel van de bewoners die niet geregistreerd waren op datum van 1 januari ook in rekening te brengen. 

 
153 Geert Molenberghs, Christel Faes, Jan Aerts, Heidi Theeten, Brecht Devleesschauwer, Natalia Bustos Sierra, 
Toon Braeye, Françoise Renard, Sereina Herzog, Patrick Lusyne, Johan Van der Heyden, Herman Van Oyen, Pierre 
Van Damme, and Niel Hens, ‘Belgian COVID-19 Mortality, Excess Deaths, Number of Deaths per Million, and 
Infection Fatality Rates (8 March – 9 May 2020), preprint. 
 
154 Riziv, lijst van woonzorgcentra in België op datum van 5 oktober 2018 
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Houden we rekening met de jaarlijkse uitstroom en instroom in de woonzorgcentra dan registreren we in 

de loop van 2019 bijna 125.000 personen die in een woonzorgcentrum verbleven. 

De verzamelde gegevens laten dus toe om een vrij goede berekening te maken van de het sterftecijfer in 

de woonzorgcentra wanneer we uitgaan van de hypothese dat de verdeling naar leeftijd en geslacht van 

de gekende inwoners niet wezenlijk verschillend is van de groep die niet in het woonzorgcentrum is 

gedomicilieerd. We veronderstellen ook dat de ontbrekende gegevens ongeveer gelijkmatig verdeeld zijn 

over de bevolking die wordt blootgesteld aan het risico (de bewoners van het woonzorgcentrum) en de 

sterfgevallen. 

Op basis van de sterfte in 2018-2019 en op basis van de sterfte in 2020 kunnen we dan zowel het 

leeftijdsspecifieke sterftecijfer berekenen voor de bewoners van een woonzorgcentrum als voor de 

algemene populatie en kunnen we vervolgens inschatten hoe groot de impact van de Covid-19 crisis is op 

beide bevolkingsgroepen. Hoewel we denken dat deze cijfers een vrij exact beeld geven van de verschillen 

in sterftecijfer blijft de vraag open van de absolute aantallen overlijdens. Om deze correct in te schatten 

kunnen we voorlopig gebruik maken van een herweging die ervan uitgaat dat we één vijfde zowel van de 

bewoners als van de sterfgevallen missen. Verder nauwkeurig statistische onderzoek van de databanken 

in gezamenlijk overleg tussen verschillende overheden en statistiekdiensten is nodig om deze gegevens 

nog verder te verfijnen. 

Het sterftecijfer werd voor elk jaar berekend naar leeftijd en geslacht op basis van de dagelijkse sterfte. 

Het verschil tussen het aantal bewoners van een WZC in het begin en op het einde van het jaar en het 

aantal overlijdens in het jaar werden gebruikt als basis om de instroom te berekenen tijdens de 

observatieperiode. We veronderstellen dat de sterfte gelijkmatig verdeeld is over het jaar om de 

bootstellingstijd van de bevolking te berekenen. De noemer wordt dan de bevolking aan de begin van het 

jaar vermeerdert met de helft van de totale instroom gedurende het jaar en van de overlijdens in het jaar. 

De instroom naar leeftijd en geslacht voor een gegeven jaar in een woonzorgcentrum wordt afgetrokken 

van de algemene bevolking in hetzelfde jaar. Dit is vooral belangrijk voor de oudste leeftijdsgroepen met 

een hoog sterftecijfer en waarvan een groot aandeel in een woonzorgcentrum verblijft.  

 
 

Tabel 12 : Omvang van de populatie in de WZC en aantal overlijdens in de WZC 

 

 

Personen in 
WZC 

Instroom Totaal 
Overlijdens 
in WZC 

2018 97452 26012 123464 25241 

          

2019 98797 26011 124908 24769 

          

2020 100830 6018 106848 8795 

 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

Tabel 13 : Sterftecijfer in de algemene bevolking (GP) en in de woonzorgcentra (NH) naar geslacht en 
leeftijdsgroep. Gemiddelde voor de jaren 2018 en 2019 en verhouding tussen beide 

 Men   Women   

Agegroup  GenPop NH NH/GP GenPop NH NH/GP 

65-69 15 116 7,7 9 82 9,6 

70-74 23 162 6,9 13 110 8,5 

75-79 37 184 5,0 20 123 6,2 

80-84 62 214 3,4 36 141 3,9 

85-89 115 259 2,2 71 175 2,5 

90+ 236 323 1,4 173 258 1,5 

 
 
 

Tabel 14 : Sterftecijfer in de algemene bevolking (GP) en in de woonzorgcentra (NH) naar geslacht en 
leeftijdsgroep voor de week 11 tot en met 20 van 2020 op jaarbasis en verhouding tussen beide 

 Men   Women   

Agegroup  GenPop NH  NH/GP GenPop NH NH/GP 

65-69 21 316 15,3 11 185 16,7 

70-74 31 399 13,0 16 281 17,2 

75-79 52 504 9,8 30 314 10,6 

80-84 91 650 7,2 52 346 6,6 

85-89 163 661 4,1 101 401 4,0 

90+ 323 783 2,4 237 543 2,3 

 
 
 
In de hierna volgende grafieken geven we de leeftijdsspecifieke sterfte (age specific mortality rate = 

ASMR) per jaar weer voor de mannen en vervolgens voor de vrouwen achtereenvolgens voor het jaar 

2018, 2019 en 2020. De blauwe lijn in de grafiek geeft het leeftijdsspecifieke sterftecijfer voor de 

algemene bevolking, zonder de bewoners van een woonzorgcentrum, de oranje lijn geeft diezelfde cijfers 

voor de bewoners van woonzorgcentra.  
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Figuur 47 : Mannen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2018 

 

 
Figuur 48 : Mannen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2019. 

 
Figuur 49 : Mannen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2020. 
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Figuur 50 : Vrouwen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2018. 

 

Figuur 51 : : Vrouwen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2019. 

 
 

Figuur 52 : Vrouwen: sterftecijfer naar leeftijd in de woonzorgcentra en in de algemene bevolking in 2020. 
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De gegevens bevestigen de systematisch hogere sterfte bij mannen en de hogere sterfte in de 

woonzorgcentra dan in de algemene bevolking. Zowel uit de tabellen als uit de grafieken blijkt de 

systematisch hogere sterfte in de woonzorgcentra. Uitzondering vormen de hoogste leeftijden in 2018 en 

2019. Boven de leeftijd van 96 jaar zou hieruit blijken dat het sterfterisico in de woonzorgcentra lager ligt 

dan in een privaat huishouden. 

Verder nemen de sterfterisico’s vanzelfsprekend toe met de leeftijd zowel in de algemene bevolking als 

in de bevolking van de woonzorgcentra. Alleen is het sterfterisico op de jongste leeftijden een veelvoud 

van dit bij de algemene bevolking. Mannen van 65-69 jaar hebben een bijna achtmaal hoger sterfterisico 

wanneer ze opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, voor vrouwen is dit zelfs bijna tienmaal hoger 

(tabel 13). Naarmate de leeftijd toeneemt daalt deze verhouding zoals ook in de grafieken wordt 

geïllustreerd. Die hoge sterfte in de woonzorgcentra is vanzelfsprekend normaal gegeven dat wie op jonge 

leeftijd in een woonzorgcentrum wordt opgenomen doorgaans al heel wat gezondheidsproblemen 

cumuleert. 

Uit tabel 14 blijkt evenwel dat het sterfterisico met Covid-19 niet in gelijke mate is toegenomen voor de 

bewoners van een woonzorgcentrum als voor de algemene bevolking. Op elke leeftijd kunnen we 

vaststellen dat in 2020 het risico in een woonzorgcentrum sterker is toegenomen dan het risico in de 

algemene bevolking.  

Het is duidelijk dat in ons land de bewoners van de woonzorgcentra buitenmatig hard getroffen zijn 

geworden door Covid-19. 

Wat nog verdient te worden uitgezocht is de mate waarin dit verband houdt met de hogere 

besmettingsgraad van de bevolking in de woonzorgcentra dan wel met de grotere sterfterisico’s bij gelijke 

blootstelling. 

Om de analyse van de woonzorgcentra te vervolledigen kunnen we naast de berekening van de 

leeftijdsspecifieke sterftecijfers ook een analyse maken van de p-scores en die vergelijken met de 

algemene bevolking. 

Voor de berekening van de p-scores maken we gebruik van de gemiddelde sterfte voor de jaren 2015 tot 

2019. De sterfte wordt gegroepeerd naar leeftijdsgroep en geslacht zowel voor de woonzorgcentra als 

voor de algemene bevolking zodat we geslachts- en leeftijdspecifieke p-scores kunnen vergelijken. Voor 

de vergelijkbaarheid met eerdere tabellen in dit rapport berekenen we de cumulatieve p-score voor week 

11 tot week 21. 

Vergelijken we de p-score van de bevolking ouder dan 65 jaar uit de woonzorgcentra met de p-score van 

de algemene bevolking van dezelfde leeftijd dan is de p-score van de woonzorgcentra meer dan dubbel 

zo hoog als die van de algemene bevolking, 86 versus 38. Met andere woorden de oversterfte in de 

woonzorgcentra door Covid-19 bedroeg meer dan het dubbele van de oversterfte in de algemene 

bevolking. 

Opgedeeld naar leeftijd en geslacht ziet de verdeling er als volgt uit. 
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Figuur 53 : gecumuleerde  P-scores in de woonzorgcentra voor de periode van week 11 tot en met 

21 2020 ten opzichte van het gemiddelde voor dezelfde weken in 2015-2019. 

 

 

 

 
Figuur 54 : gecumuleerde  P-scores in de algemene bevolking voor de periode van week 11 tot en 

met 21 2020 ten opzichte van het gemiddelde voor dezelfde weken in 2015-2019 

 

 
In de algemene bevolking blijkt de cumulatieve p-score bij mannen nauwelijks verschillend en zelfs iets 

lager te zijn dan de p-score bij vrouwen boven de 65-jaar. Oversterfte in de weken van de Covid-19 

epidemie heeft in gelijke mate een tol geëist met dien verstande dat de sterfte bij mannen ook in normale 

omstandigheden iets hoger ligt dan bij vrouwen. In de woonzorgcentra is het een ander verhaal. Daar is 

de oversterfte bij mannen merkelijk hoger dan bij de vrouwelijke bevolking en dat ondanks het feit dat de 

sterfte bij mannen in de woonzorgcentra ook in normale tijden hoger ligt dan deze bij vrouwen. 
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Duidelijk is echter dat voor mannen en vrouwen en dat op elke leeftijd de oversterfte in de 

woonzorgcentra aanzienlijk hoger is dan in de rest van de bevolking. 

Een overzicht van de evolutie van de p-scores op weekbasis geeft ook een beeld van de verschillende 

timing. De tabel bevat de cumulatieve p-scores vanaf week 11 tot en met week 21 (periode van 9 maart 

tot 26 mei 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de wooncentra valt de verschillende timing op van oversterfte bij mannen en vrouwen. Niet alleen 

blijken de mannen finaal een veel hogere oversterfte te hebben gekend bovenop de reeds hogere sterfte 

in normale tijden, ze blijken ook veel sneller te overlijden (in de veronderstelling dat de timing van de 

besmetting naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig verliep). Ook in de algemene bevolking blijken de 

mannen sneller hogere oversterfte te vertonen hoewel de uiteindelijke oversterfte tussen mannen en 

vrouwen relatief gelijklopend blijkt uit te vallen in de algemene bevolking. 

Uit deze cijfers lijkt het er ook op dat het virus iets sneller tot oversterfte heeft geleid in de 

woonzorgcentra wat lijkt aan te geven dat de besmetting waarschijnlijk vrijwel onmiddellijk aanwezig was 

in de woonzorgcentra vanaf het begin van de epidemie. Dit lijkt dus ook aan te geven dat de maatregelen 

in de week van 9 maart al voor veel woonzorgcentra te laat kwamen. 

Tabel 15 : Wekelijkse evolutie van de cumulatieve P-scores van week 11 tot week 21 in de woonzorgcentra naar leeftijdsgroep en 
geslacht 

Woonzorgcentra W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21

mannen 65-74 62 64 98 130 151 164 161 158 152 138 128

75-84 5 23 58 96 158 168 162 155 146 133 121

85+ 14 23 36 85 128 139 135 127 119 108 101

tot 15 25 48 91 137 147 142 135 127 115 107

vrouwen 65-74 14 -14 27 98 135 162 157 153 137 130 119

75-84 -17 4 20 44 86 103 107 97 89 82 75

85+ -10 -3 15 47 81 96 98 95 91 83 77

tot -10 -2 17 48 84 100 102 98 92 84 78  

 

 

Tabel 16 : Wekelijkse evolutie van de cumulatieve P-scores van week 11 tot week 21 in de woonzorgcentra naar leeftijdsgroep en 
geslacht 

 

Tabel 17 : Wekelijkse evolutie van de cumulatieve P-scores van week 11 tot week 21 in de algemene bevolking naar leeftijdsgroep en 
geslacht 

Algemene bevolking W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21

mannen 65-74 3 16 29 42 46 47 45 40 38 35 32

75-84 -1 1 18 39 55 56 53 48 44 39 34

85+ 0 12 33 57 76 84 82 74 68 63 59

tot 0 6 21 39 51 54 52 46 42 39 35

vrouwen 65-74 -6 8 16 31 37 44 42 40 35 32 29

75-84 -15 -1 12 28 46 51 52 47 44 40 36

85+ -12 -4 11 36 57 68 70 67 64 58 54

tot -10 -1 11 30 46 54 55 52 49 44 40  

 

Tabel 18 : Wekelijkse evolutie van de cumulatieve P-scores van week 11 tot week 21 in de algemene bevolking naar leeftijdsgroep en 
geslacht 
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Besluit 

 

Deze studie is beperkt tot de gevolgen van de Covid-19-epidemie op het vlak van de mortaliteit in 

België. Uit al deze gegevens blijkt hoe ernstig deze epidemie was voor ons land, maar ook hoeveel erger 

de tol zou geweest zijn in afwezigheid van drastische maatregelen.  

 

Het is evenwel belangrijk om te beseffen dat de mortaliteit slechts ten dele de werkelijke impact en het 

leed weergeeft dat deze epidemie heeft veroorzaakt. De vele zwaar zieke patiënten, de talrijke 

hospitalisaties, de langdurige opnames in intensive care, de zware druk op onze zorginstellingen, zijn 

dimensies waar we nu geen aandacht aan hebben besteed, maar die niettemin bijzonder belangrijk zijn 

in een verdere evaluatie van de epidemie. 

 

Uit de analyse van de gegevens bleek dat het noodzakelijk is om de gegevensstroom met betrekking tot 

de woonzorgcentra beter te centraliseren en te standaardiseren. Overleg tussen de verschillende 

betrokken diensten met het oog op een betere productie en opvolging van deze gegevens is een 

prioriteit op het vlak van data-inzameling. 

 

In het licht van de resultaten van dit onderzoek en met het oog op mogelijke nieuwe besmettingsgolven, 

bevelen we ten zeerste aan om een kwalitatief onderzoek op te zetten over het verloop van de 

epidemie in de woonzorgcentra. Een vergelijkend onderzoek naar goede praktijken en voorbeelden om 

te komen tot zo goed mogelijke procedures en om de lacunes op te sporen die mee aan de basis liggen 

van de hoge sterfte lijkt ons de hoogste prioriteit. 

 

We pleiten ervoor om dergelijk onderzoek toe te vertrouwen aan een gemengde groep van experten uit 

diverse disciplines en van mensen uit de praktijk, van controle-artsen en directeurs/directrices tot het 

verzorgend personeel en verpleegkundigen en om ook de ervaringen van bewoners van woonzorgcentra 

en hun familie te betrekken in deze evaluatie. 

 

In tegenstelling tot een aantal andere zwaar getroffen landen heeft België gedurende de eerste 

besmettingsgolf geen grote regionale verschillen in oversterfte opgetekend. Brussel registreerde de 

Belgische maximumwaarden in oversterfte, vergelijkbaar met Parijs, Stockholm of Londen, maar ver 

beneden de dramatische cijfers van New-York, Madrid of Bergamo.  

 

België heeft een aanzienlijke oversterfte gekend in de bevolking boven de 65 jaar over het gehele 

grondgebied. Het feit dat België tot de meest getroffen landen behoort in deze eerste golf is niet het 

gevolg van een geconcentreerde besmettingshaard, maar van een brede geografische spreiding van het 

virus door een gelijktijdige introductie via verschillende kanalen en dit zeer vroeg in het begin van de 

Covid-19 epidemie. Zonder de genomen maatregelen bestond het risico dat het gehele land zou 

geëvolueerd zijn naar de hoge oversterfte die regio’s zoals Madrid of Noord-Italië hebben gekend. 
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Bijlagen 

1. Annex 1: Weeknummering en overeenkomstige data in 2020 zoals 

gebruikelijk in de Europese datasets 

 

 

 

 

 

 

  

week 8 17 februari 23 februari 

week 9 24 februari 1 maart 

week 10 2 maart  8 maart 

week 11 9 maart 15 maart 

week 12 16 maart 22 maart 

week 13 23 maart 29 maart 

week 14 30 maart 5 april 

week 15 6 april 12 april 

week 16 13 april 19 april 

week 17 20 april 26 april 

week 18 27 april 3 mei 

week 19 4 mei  10 mei 

week 20 11 mei 17 mei 

week 21 18 mei 24 mei 

week 22 25 mei 31 mei 

week 23 1 juni 7 juni 

week 24 8 juni 14 juni 

week 25 15 juni 21 juni 

week 26 22 juni 28 juni 

week 27 29 juni 5 juni 
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2. Annex 2: Evolutie van de epidemie in Europese regio’s gedurende de 

periode van week 9 tot week 23 op basis van de wekelijkse P-scores 

 

 

  

  

Weekly p-scores

Comparing mortality in 2020 with the weekly mean of 2018-2019

Most countries nuts3

Austria and Letland nuts2

Germany, England, Wales and Scotland nuts1

Using different aggregations with widely different population sizes 
has an impact on the scores. Smaller units tend to have more 
extreme scores (also thru when using the same nuts-level!).

Boundaries are kept constant across the weeks in order to allow a 
visualisation of the deadly impact of Covid-19
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3. Annex 3: Vergelijking van de relatieve cumulatieve sterftecijfers (voor 

leeftijd gestandaardiseerd) in 23 landen in week 22 (van 23 tot 29 mei) 

voor de leeftijdsgroep onder de 65 jaar en boven de 65 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Table 3: Relative cumulative age-standardised mortality rates (rcASMRs) for European countries,  

                           Week 22 (week ending 29 May) by age-groups 0 to 64 years and 65 years and over. 

 

Week 22 order  Country  
rcASMR (%), 
W22, ages 0 
to 64 years  

Week 22 
order  

Country  

rcASMR (%), 
W22, ages 

65 years and 
over     

1 England  5.65  1 England  7.88     
2 Scotland  3.42  2 Spain  7.34     
3 Spain  2.63  3 Scotland  5.45     
4 Wales  1.82  4 Belgium  5.19     

5 
Northern 
Ireland  

0.63  5 Wales  2.97  
   

6 Estonia  -0.55  6 Sweden  2.92     
7 France  -1.39  7 Netherlands  2.75     

8 Netherlands  -1.56  8 
Northern 
Ireland  

2.29  
   

9 Portugal  -1.58  9 France  0.49     
10 Iceland  -1.74  10 Iceland  -0.18     
11 Austria  -2 11 Austria  -0.52     
12 Sweden  -2.61  12 Portugal  -0.79     
13 Bulgaria  -2.78  13 Switzerland  -1.67     
14 Finland  -3.07  14 Finland  -2.16     
15 Belgium  -3.12  15 Luxembourg  -2.21     
16 Luxembourg  -3.57  16 Denmark  -2.37     
17 Norway  -3.57  17 Norway  -2.56     
18 Switzerland  -3.91  18 Liechtenstein  -3.67     
19 Hungary  -4.36  19 Estonia  -4.09     
20 Lithuania  -4.81  20 Bulgaria  -4.18     
21 Slovakia  -5.12  21 Hungary  -4.23     
22 Denmark  -6.37  22 Slovakia  -4.95     

23 Liechtenstein  -16.52  23 Lithuania  -5    

         
Bron: Office for National Statistics, National Records Scotland, Northern Ireland Statistics 
               and Research Agency, Eurostat  

 

 

 

            Table 3: Relative cumulative age-standardised mortality rates (rcASMRs) for European countries,  

                           Week 22 (week ending 29 May) by age-groups 0 to 64 years and 65 years and over. 

 

Bron : Campbell A., et Morgan, E., Comparisons of all-cause mortality between European countries and regions - 

Office for National Statistics 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/compariso

nsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/januarytojune2020 

 

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/januarytojune2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/januarytojune2020
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4. Annex 4: Vergelijking van de overlijdens op basis van domicilie en de sterfte 

door Covid-19 zoals geregistreerd door Sciensano 

 

week total 2020 65+ NH 2020 GP 65+ NH 65+ NH Covid GP Covid NH

w11 2217 1888 517 -206 -107 -107 15 4

w12 2545 2201 591 129 31 29 121 64

w13 3175 2839 832 621 282 284 478 267

w14 4018 3613 1262 1006 736 744 643 913

w15 4274 3854 1569 1026 1083 1104 519 1595

w16 3694 3360 1286 795 823 830 471 1235

w17 3021 2693 982 509 497 504 380 866

w18 2404 2115 731 161 317 320 239 452

w19 2373 2075 647 167 214 216 202 342

w20 2027 1725 502 8 73 76 128 182

w21 2048 1760 487 59 53 54 98 123

w22 1925 1632 458 -11 4 -1 85 81

Total 33721 29755 9864 4262 4003 4051 3379 6124

SciensanoExcess mortality compared to 18-19Statbel

 

Comparative table:  mortality in general population (GP) and nursing homes (NH) 

Information Statbel: mortality based on official address of residence on date of death 

Data Sciensano: retrieved 15 July 2020 

De eerste kolom bevat alle overlijdens per week, de tweede kolom alle overlijdens per week boven de 

65 jaar en de derde kolom alle overlijdens van personen die in een woonzorgcentrum verblijven op basis 

van hun officiële verblijfplaats zoals gekend in het rijksregister. 

De volgende drie kolommen geven een schatting van de oversterfte per week voor de bevolking ouder 

dan 65 jaar die niet in een woonzorgcentrum verblijven, voor wie ouder is dan 65 jaar en in een 

woonzorgcentrum verblijft en tenslotte voor alle personen, ongeacht de leeftijd, die officieel in een 

woonzorgcentrum woonachtig zijn. 

We kunnen die gegevens vergelijken met de door Sciensano gerapporteerde sterfte door Covid-19, 

respectievelijk in de bevolking buiten de woonzorgcentra en de bevolking in de woonzorgcentra, in de 

twee laatste kolommen. 

Het verschil tussen de 6124 overlijdens die aan Covid-19 worden toegeschreven in de woonzorgcentra 

en een oversterfte van 4051 personen is natuurlijk aanzienlijk, maar lijkt toch aannemelijk. 

Vooreerst zijn er, zoals elders in het rapport aangegeven, een aanzienlijk aantal bewoners van 

woonzorgcentra die nog niet op het adres van het woonzorgcentrum zijn ingeschreven op het moment 

van hun overlijden. In week 15 overtreft het aantal overlijdens aan Covid in de WZC zelfs het totaal 

aantal overlijdens op basis van domicilie. 

Ten tweede zijn een aantal vergissingen en dubbeltellingen in de aan Covid-19 toegeschreven sterfte 

niet uit te sluiten, vooral gegeven de moeilijk controleerbare geaggregeerde gegevens uit een aantal 

WZC zoals elders in het rapport aangegeven. 

Ten derde zouden een aantal personen die aan Covid-19 zijn overleden wellicht in dezelfde periode aan 

een bestaande aandoening zijn overleden. Een deel van de overlijdens aan Covid-19 zal dus niet 

bijdragen tot de oversterfte.  
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5. Annex 5: Schatting van de leeftijd en het geslacht van de overlijdens aan 

Covid-19 

 
Tot op heden, 7 juli 2020, is Sciensano niet in het bezit van de leeftijd en vaak ook niet van het geslacht 
van een aanzienlijke groep mensen die in de Vlaamse woonzorgcentra werden gesignaleerd als 
overleden aan Covid-19. 
 
“deze sterfgevallen betreffen voornamelijk personen ouder dan 65 jaar die in woonzorgcentra in 
Vlaanderen zijn overleden (96%) en waarvoor alleen geaggregeerde informatie beschikbaar is”155 
 
Dit is uitermate problematisch voor een correcte analyse van de gegevens vooral gezien de aanzienlijke 
sterfte die in de woonzorgcentra heeft plaats gevonden. 
 
Voor de periode van 10 maart tot 26 mei, die overeenstemt met het eerste vastgestelde overlijden aan 
Covid-19 tot de week waarop geen oversterfte meer werd vastgesteld, zien de gegevens in het bezit van 
Sciensano er als volgt uit: 

Tabel 1: Verdeling van de sterfte 
toegeschreven aan Covid-19 naar geslacht en 

leeftijd voor de periode 10/3 tot 26/5/2020 
(Sciensano 23/6/2020) 

 
 
Op een totaal van 9401 Covid-19 overlijdens zijn er dus 28% overlijdens waarvoor informatie over 
leeftijd en/of geslacht ontbreekt. 
 
Voor dit rapport hebben we een schatting gemaakt van de verdeling naar leeftijd en geslacht van deze 
overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra. 
 
We vertrekken hierbij van twee hypothesen.  
 
We gaan ervan uit dat het totale aantal geregistreerde gevallen correct is en dat de geaggregeerde 
cijfers waarvan leeftijd en geslacht niet gekend zijn geen dubbele aangiften bevatten die tot een 
overschatting zouden kunnen leiden. 
 
We veronderstellen dat de verdeling naar leeftijd en geslacht van de personen waarvoor geen 
informatie bestaat de gekende verdeling volgt van de overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra voor de 
eerste maanden van 2020. 

 
155 Bijvoorbeeld in het COVID-19 – WEKELIJKS EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 22 MEI 2020 op p.17 
 

 mannen Vrouwen     
0-24 - 1  
25-44 20 15  
45-64 306 143  
65-74 598 312  
75-84 1153 916  
85+ 1332 1933      
Leeftijd en/of geslacht onbekend                                          2672 
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De informatie voor de sterfte naar leeftijd een geslacht voor de Vlaamse woonzorgcentra halen we uit 
de gegevens van Statbel. Op basis van domiciliegegevens werd door Statbel een geanonimiseerd 
bestand opgemaakt dat de bevolking opdeelt naar bewoners van woonzorgcentra en anderen (zie annex 
2 voor meer informatie). Deze verdeling naar leeftijd en geslacht werd daarna toegepast op de personen 
die overleden in een Vlaams woonzorgcentrum en waarvan leeftijd en geslacht onbekend was. 
 
Dit levert uiteindelijk volgende tabel op:  
 

Tabel 2: Sterfte in de periode van 10 maart tot 26 mei 2020 in 
België 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In totaal overleden in de periode van 10 maart tot 26 mei 33.987 personen in België. Dit waren er 8.443 

meer dan kon worden verwacht op basis van het gemiddelde voor dezelfde periode in de jaren 2015-

2019. Er zijn voor deze periode bijna duizend overlijdens minder in oversterfte dan er personen 

opgegeven zijn als overleden aan Covid-19. 

De verdeling naar leeftijd is zeer gelijklopend. Voor de oudste leeftijdsgroepen overtreft de Covid-19 

sterfte de oversterfte wat aannemelijk is. We mogen immers aannemen dat een deel van de personen 

die aan Covid-19 zijn overleden in dezelfde periode aan een andere oorzaak, vaak een al bestaande 

ziektetoestand, zouden zijn overleden. Alleen bij de mannen van 85+ is dit niet het geval. Misschien is 

dit het gevolg van een foutmarge bij de herverdeling. Het valt echter niet uit te sluiten dat voor deze 

groep misschien niet alle Covid-19 sterfte is geregistreerd. Een andere hypothese is dat er bij mannen 

boven de 85-jaar extra sterfte valt te betreuren, bovenop de Covid-19-sterfte, door andere oorzaken die 

met epidemie verband houden zoals onvoldoende verzorging, eenzaamheid of stress. 

Bij de jongere leeftijdsgroepen zien we een ander fenomeen. Onder de 65 jaar overtreft de sterfte aan 

Covid-19 in hoge mate de oversterfte. Eigenlijk is er geen oversterfte onder de 65 jaar. Vermoedelijk is 

de hogere Covid-sterfte hier gecompenseerd door lagere sterfte aan andere doodsoorzaken zoals 

bijvoorbeeld verkeers- en arbeidsongevallen. 

 
 

 

 
Totale sterfte oversterfte 

Covid-19- 
sterfte 

mannen    
<65 2521 87 340 

65-74 3151 710 654 

75-84 4921 1136 1395 

85+ 5760 1957 1868 

    
vrouwen    
<65 1449 4 166 

65-74 1914 378 365 

75-84 4287 984 1246 

85+ 9984 3187 3367 
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