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Langer leven met een jongere partner 
Leeftijdsverschil met partner heeft verschillend effect

op levensverwachting mannen en vrouwen

SVEN DREFAHL

Het leeftijdsverschil tussen partners heeft invloed op het sterfterisico, maar blijkt tegengesteld voor 
mannen en vrouwen. Terwijl mannen ‘profiteren’ wanneer zij met een jongere partner samenwonen, blijkt 
het sterfterisico voor vrouwen het gunstigst indien zij het leven met een even oude partner delen.

Doorgaans schelen (huwelijks)partners twee à 
drie jaar in leeftijd en meestal is de man ouder. 
Dat geldt in vrijwel alle westerse landen; zo ook 
in Denemarken waar de vrouw gemiddeld drie 
jaar jonger is dan haar partner. Dit geldt voor zo-
wel eerste huwelijken als voor alle huwelijken. 
Weliswaar is de gemiddelde leeftijd bij huwelijks-
sluiting sinds de jaren 1960 aanzienlijk gestegen, 
het leeftijdsverschil tussen partners bleef nage-
noeg gelijk (figuur 1).

Jongere partner en levensverwachting
Lang hebben we gedacht dat een jongere partner 
een positieve invloed zou moeten hebben op de 
levensverwachting. Met een oudere partner zou 
men juist korter leven. Een aantal theorieën on-
dersteunen die gedachte. Zo wordt aangenomen 
dat een jongere partner eerder en beter in staat 
is om de verzorging van de oudere partner op 
zich te nemen en dat zou een positief effect op 
zijn of haar gezondheid hebben en daarmee op 
zijn of haar levensverwachting. Een andere ver-
klaring gaat ervan uit dat samenwonen met een 
jongere partner ook sociaal en psychologisch 
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man jonger is dan zijn partner is zijn sterfteri-
sico hoger. Deze bevindingen zijn niet nieuw 
maar bevestigen resultaten van eerder onder-
zoek. 
Vrouwen daarentegen  hebben het laagste sterf-
terisico wanneer man en vrouw ongeveer even 
oud zijn. In andere gevallen is hun sterfterisico 
verhoogd, zowel wanneer ze jonger zijn dan 
hun partner als wanneer zij ouder zijn. Ook 
de jongere partner heeft een verhoogd sterfte-
risico. Vrouwen van wie de partner zeven tot 
negen jaar jonger is, hebben bijvoorbeeld een 
20 procent hoger sterfterisico dan vrouwen die 
even oud zijn als hun partner. 
De studie maakt duidelijk dat het leeftijdsver-
schil tussen man en vrouw effect heeft op de 
sterftekans en daarmee op de levensverwach-
ting. Het is evenwel vooralsnog lastig om alle 
resultaten afdoende te verklaren. De hiervoor 
genoemde theorieën geven bijvoorbeeld geen 
verklaring voor het feit dat, in ieder geval in 
Denemarken, het sterfterisico van vrouwen  
hoger is naarmate zij een jongere partner heb-
ben. 
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voordeel oplevert, opnieuw met een positieve 
uitwerking op de levensverwachting van de 
oudere partner. De oudere partner wordt im-
mers ‘jong’ gehouden. Bovendien wordt aange-
nomen dat mensen, in het  bijzonder mannen, 
met een bovengemiddeld goede gezondheid en 
een hoog inkomen waarschijnlijk een jongere 
partner hebben. Zij hebben namelijk meer suc-
ces op de huwelijksmarkt. Volgens nog weer 
een andere theorie leiden afwijkingen van de 
sociale norm, zoals bij een relatie tussen een 
oudere vrouw en een jongere man het geval is, 
tot hogere sterfterisico’s.

Analyse op basis van Deense gegevens
Om de genoemde theorieën te toetsen werden 
Deense gegevens geanalyseerd. Denemarken 
kent omvangrijke registers met tal van gege-
vens over de gehele bevolking. De data hebben 
betrekking op de periode 1990-2005; mannen 
en vrouwen werden afzonderlijk bestudeerd, 
zodat kon worden nagegaan of het leeftijds-
verschil de levensverwachting van mannen en 
vrouwen op dezelfde dan wel op verschillende 
wijze beïnvloedt. We kijken naar de relatieve 
sterftekansen voor groepen mensen die elk een 
ander leeftijdsverschil laten zien ten opzichte 
van een referentiegroep waarin mannen res-
pectievelijk vrouwen maximaal één jaar van 
hun partner verschillen en dus nagenoeg even 
oud zijn. 
De analyse wijst uit dat mannen met een jon-
gere partner een hogere levensverwachting 
hebben dan mannen met een oudere partner 
(figuur 2). Hoe groter het leeftijdsverschil hoe 
hoger de levensverwachting: mannen die bij-
voorbeeld zeven tot negen jaar ouder zijn dan 
hun partner hebben een 11 procent geringere 
sterftekans dan mannen die even oud zijn als 
hun partner (de referentiegroep). Naarmate de 

Figuur 1. Gemiddelde huwelijksleeftijd van Deense mannen en vrouwen, 

1920-2007, eerste en alle huwelijken afzonderlijk
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Bron: Statistisch Bureau Denemarken.
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Figuur 2. Relatieve sterfterisico van Deense mannen en vrouwen afhankelijk 

van het leeftijdsverschil. Betrouwbaarheidsintervallen nemen toe naarmate het 

leeftijdsverschil groter is, vanwege kleinere absolute aantallen. Alle onderschei-

dingen zijn statistisch significant. Berekening: leeftijdsverschil = leeftijd van de 

referentiepersoon minus leeftijd van diens partner.

-1
7 

to
t o

nd
er

 -7
-7

 to
t o

nd
er

 -5
-5

 to
t o

nd
er

 -3
-3

 to
t o

nd
er

 -1
-1

 to
t o

nd
er

 +
1

+1
 to

t o
nd

er
 +

3
+3

 to
t o

nd
er

 +
5

+5
 to

t o
nd

er
 +

7

+9
 to

t o
nd

er
 +

11
+1

1 
to

t o
nd

er
 +

13
+1

3 
to

t o
nd

er
 +

15
+1

5 
to

t o
nd

er
 +

17

+7
 to

t o
nd

er
 +

9

-1,4

-1,3

-1,2

-1,1

-1,0

-0,9

-0,8

R
el

at
ie

f 
st

er
ft

er
is

ic
o

Mannen

Vrouwen

Levenspartner
is ouder

Levenspartner
is jonger




