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OVERZICHT. Dit zijn de belangrijkste
doodsoorzaken in België
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BRUSSEL  Hart en vaatziekten blijven de eerste doodsoorzaak in ons land. Dat blijkt uit

cijfers van de Algemene Directie Statistiek over 2014. Kanker staat op de tweede plaats.
In 2014 stierven de meeste mensen in België aan hart en vaatziekten: 28,6 procent. Op de tweede plaats
staat kanker met 27,2 procent. Waar vrouwen vaker sterven aan hart en vaatziekten (30,6 procent), is bij
mannen kanker de belangrijkste doodsoorzaak (30,6 procent). Ziekten van het ademhalingsstelsel zijn de
op twee na belangrijkste doodsoorzakengroep (9,7 procent).

Doodsoorzaken in België (2014)
Mannen

Vrouwen

Kanker

30.6%

23.9%

Hart en vaatziekten

26.5%

30.6%

Ziekten van ademhalingsstelsel

10.5%

8.9%

Niet natuurlijke dood*

7.6%

Andere natuurlijke doodsoorzaken

6.6%

Ziekten van spijsverteringsstelsel

4.3%

Psychische stoornissen en
gedragsstoornissen

8%
4%

4%

Ziekten van zenuwstelsel

5.1%

3.3%

5.7%
5.5%

Infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

2.3%

2.5%

Endocriene ziekten en
stofwisselingsstoornissen

2.2%

3.1%

Ziekten van urogenitaal stelsel

2.1%

2.7%

* De categorie 'Niet natuurlijke dood' omvat onder meer ongevallen, zelfdodingen en moorden.
Source: FOD Economie Get the data

Kwaadaardige tumoren in het ademhalingsstelsel, voornamelijk in het strottenhoofd, longen, bronchiën en
luchtpijp, behoren tot de meest voorkomende doodsoorzaken (6,5 procent), gevolgd door kwaadaardige
tumoren in de dikke darm (2,7 procent), de borst (2,2 procent van het totaal, bijna uitsluitend bij vrouwen),
de pancreas (1,6 procent) en de prostaat, maar ook kwaadaardige tumoren van de slokdarm, lever en
maag (2,3 procent).
Het aantal griepdoden was in 2014 een pak lager dan de voorgaande jaren: 51 sterfgevallen, in vergelijking
met de 107 in 2012 en 147 in 2013.
Het aantal zelfdodingen bleef in 2014 onder de grens van de 2.000 sterfgevallen (1,8 procent van het
totaal). (http://m.belga.be?m=ompepghc)
(http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatus
de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?
utm_source=ligatusde&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding)
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