Gezondheidsindicatoren 2005
Vlaams Gewest
Gezondheidsdoelstellingen

Gepubliceerd op:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - maart 2008

Door:
Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde

Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging
Afdeling Informatie & Ondersteuning

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezondheidsindicatoren 2005

Gezondheidsdoelstellingen

Inhoudsopgave

Gezondheidsdoelstellingen............................................................................................... 1

1

Depressie en zelfdoding ........................................................................................ 2

1.1

2

Evaluatie depressie en zelfdoding via sterftecijfers ................................. 2

Evaluatie ongevallensterfte .................................................................................. 3

Afd. Informatie & Ondersteuning
Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezondheidsindicatoren 2005

Gezondheidsdoelstellingen

Gezondheidsdoelstellingen
In dit deel kan je de cijfers vinden in verband met de 2 gezondheidsdoelstellingen die in 2005
konden worden geactualiseerd, nl. het aantal suïcides en het aantal dodelijke ongevallen.

Thema

Evaluatie gezondheidsdoelstellingen
Doelstelling
Referentiecijfer Doelcijfer
(jaar)
(jaar)

suïcide / depressie verminder aantal
doden

1.174
(2000)

-8%
(2010)

Laatste
cijfer
(jaar)
1.115
(2005)

borstkankeropsporing vergroot participatie

30%
(2002)

75%
(2012)

35%
(2005)

middelengebruik
verminder gebruik
(tabak, alcohol, drugs) van …
tabak (volw.
mannen/vrouwen)
alcohol (volw.
mannen/vrouwen)
illegale drugs
(jongvolwassenen)

-25%
31%/22%
13%/5%*
?
(2004)

31%/22%
13%/5%*
8%
?
(2015)
(2004)

Nog te herformuleren
voeding/beweging

verlaag
vetconsumptie,
verhoog
vezelconsumptie

verhoog
vaccinatie tegen
vaccinatiegraad
polio, difterie,
kinkhoest,
tetanus, mazelen, bof
en rubella

valpreventie

verminder aantal
doden

32% significant
21%
(2001)
(2002)

32%
20%
(2004)

83%-97% significant 93%-98%
(1999)
(2002)
(2005)

504
(1998)

-20%
(2002)

434
(2005)

* Cijfers voor meer dan 21 eenheden alcohol per week voor mannen of meer dan 14 eenheden per week voor vrouwen.

Het Vlaamse Agentschap voor zorg en Gezondheid gebruikt 6 gezondheidsdoelstellingen
waarop het preventieve gezondheidsbeleid zich focust.
Deze gezondheidsdoelstellingen werden/worden ge(her)formuleerd tijdens
gezondheidsconferenties. Deze conferenties worden bijgewoond door beleidsmakers,
gezondheidswerkers en patiëntengroepen.
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Depressie en zelfdoding

De sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2010 verminderd zijn
met 8% ten opzichte van 2000.
Subdoelstellingen:
1. daling van het aantal suïcidepogingen
2. daling van de suïcidale ideatie
3. daling van het aantal depressies

1.1 Evaluatie depressie en zelfdoding via sterftecijfers
Overzicht sterftecijfers door suïcide en vergelijking met de vooropgestelde
doelstelling.
Mannen
aantal
overlijdens

Vrouwen

gestandaardiseerd
aantal overlijdens

aantal
overlijdens

gestandaardiseerd
aantal overlijdens

startcijfer
2000

843

880

331

324

huidig cijfer
2006

818

823

297

281

streefcijfer
2010

776

810

305

298

bron: Alle sterftecertificaten, Vlaams Gewest, 2000 & 2005

De doelstelling van 8% minder suïcides werd reeds gehaald in 2004 voor mannen en
vrouwen, maar bleek voor mannen niet stabiel. In 2005 stierven er meer mannen door
zelfdoding dan in 2004.
•
•

Voor mannen stelden we een daling van 6% vast tussen het gestandaardiseerde
aantal overlijdens in 2000 en in 2005. Dit is dus minder dan de vooropgestelde 8%.
Voor vrouwen daalde het gestandaardiseerde aantal overlijdens met 13% in 2005 ten
opzichte van 2000. Bij vrouwen is de doelstelling daarmee voorlopig al gehaald,
hoewel het verschil in de cijfers niet statistisch significant is.

Wanneer we kijken naar het absolute aantal overlijdens, dan is de daling minder
uitgesproken. Dit komt omdat suïcide toch wel vaak voorkomt bij ouderen en het net deze
bevolkingsgroep is die steeds groter wordt.
•
•

Bij mannen daalde het absolute aantal overlijdens met 3% sinds 2000.
Bij vrouwen telden we in 2005 10% minder overlijdens.

Een paar bedenkingen dringen zich op bij het evalueren van de sterftecijfers door suïcide.
Ten eerste vertoonde de sterfte door zelfdoding net een piek in het jaar 2000. Dit valt het
meest op in de evolutie van de direct gestandaardiseerde sterftecijfers voor vrouwen. Ten
tweede zal het bereiken van deze doelstelling statistisch moeilijk aantoonbaar blijven, omdat
de vooropgestelde daling nog binnen de grenzen van de normale toevalsvariatie ligt.

Afd. Informatie & Ondersteuning
Team Gegevensverwerking en Resultaatsopvolging

-2-

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Gezondheidsindicatoren 2005

2

Gezondheidsdoelstellingen

Evaluatie ongevallensterfte

Op 21/1/1998 werd deze gezondheidsdoelstelling aan de pers voorgesteld. Op 19/2/1998 en
26/3/1998 volgde hierover een gedachtenwisseling in de Commissie Welzijn, Gezondheid en
Gezin van het Vlaams Parlement.
"In het jaar 2002 moet het aantal dodelijke ongevallen in de privé-sfeer en in het
verkeer afnemen met 20 %"
In afwachting van een verlenging of herformulering blijft deze doelstelling van kracht.
Figuur: Evolutie direct gestandaardiseerde sterfte (per 100.000 inw.) door ongevallen,
mannen, Vlaams Gewest, 1998-2005.

bron: Alle sterftecertificaten, Vlaams Gewest, 1998-2005.
Sinds 1998 is het aantal sterfgevallen door ongevallen bij mannen gedaald met 20%.
Hiermee is voor mannen de doelstelling bereikt. Deze daling is ook statistisch significant.
•
•

Voor vervoersongevallen werd de doelstelling bereikt. Het aantal mannelijke
slachtoffers van vervoersongevallen daalde significant met 38%.
De sterfte door overige ongevallen nam niet af bij mannen. Het aantal overlijdens door
niet-intentioneel vallen daalde wel met 15%, maar dit was niet statistisch significant.
Het aantal overlijdens door andere niet-vervoersongevallen steeg daarentegen met
10%.
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Figuur: Evolutie direct gestandaardiseerde sterfte (per 100.000 inw.) door ongevallen,
vrouwen, Vlaams Gewest, 1998-2005.

bron: Alle sterftecertificaten, Vlaams Gewest, 1998-2005.
Sinds 1998 is het aantal sterfgevallen door ongevallen bij vrouwen significant gedaald met
26%. Hiermee is de doelstelling voor vrouwen nog steeds bereikt.
•
•
•

Het aantal vrouwelijke slachtoffers in het vervoer daalde zelfs met 35%. Ook dit is een
significante daling ten opzichte van 1998, maar een stijging ten opzichte van 2004.
Het aantal vrouwen dat stierf ten gevolge van een ongelukkige val daalde significant
met 31%.
Het aantal vrouwen dat stierf door overige ongevallen daalde met 15% ten opzichte
van 1998, maar steeg opnieuw ten opzichte van 2004.
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