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Geen verhoogde sterfte in huisartspraktijk tijdens eerste en tweede hittegolf 
 
Sterftesurveillance – week 25-30 2006 – sterfte per 10.000 ingeschreven patiënten in de 
huisartspraktijk in samenhang met hittegolf. 
 
aantal 2006 2006 2006 2005 
praktijken week Nederland Klimaat Nederland 
    
    
32 25 1.0  
31 26 1.6  
22 27 0.8 Hittegolf 
24 28 1.5  
24 29 0.8 Hittegolf 
23 30 1.7 Hittegolf 

 
 
 
0.9 

 
Het cijfer van 1,7 per 10.000 per week voor heel Nederland valt voor week 30 binnen de normale 
wekelijkse variatie. Het is vergelijkbaar met de gemiddelde CBS-cijfers van 1.6 per 10.000 inwoners 
per week voor het jaar 2005. Bij het interpreteren van de verschillen tussen peilstations en CBS moet 
men zich rekenschap geven van het feit dat bewoners van verpleeghuizen en een aantal andere 
gezondheidszorginstellingen met extra sterfterisico niet onder de zorg van de huisarts vallen. 
In deze tweede week van de tweede hittegolf zien we net als bij de eerste hittegolf (week 27) geen 
significante verhoging in het sterftecijfer. Het betreft hier voorlopige cijfers van 23 huisartspraktijken, 
die in de komende weken nog gecorrigeerd kunnen worden met gegevens van praktijken, die nu nog 
niet binnen zijn. De cijfers van de afgelopen weken zijn inmiddels gecorrigeerd aan de hand van 
nagekomen gegevens. 
 
De indeling naar leeftijd laat deze week een piek zien bij de oudste leeftijdsgroep. De indeling naar 
regio en stedelijkheidsgraad laat geen opvallende verschillen zien tussen de regio’s noch tussen grote 
stad en platteland. Deze onderverdeling is gebaseerd op kleine aantallen en wordt daarom niet apart 
getoond.  
 
Conclusie: Uit deze cijfers blijkt in week 30 (de tweede week van de tweede hittegolf) geen 
significante toename van mortaliteit in de populatie van de huisartspraktijken in Nederland. 
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