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VERLEDEN EN TOEKOMST VAN DE 

LEVENSVERWACHTING

Sinds de tweede helft van de 19e eeuw is de levensverwachting in Nederland aanzienlijk gestegen. Rond 1850 lag

de gemiddelde levensduur van mannen rond de 38 jaar en die van vrouwen rond de 40. Tegenwoordig worden

mannen gemiddeld 76 jaar en vrouwen 81. Valt er nog een flinke verdere stijging te verwachten of komt er een

grens in zicht? In dit artikel bekijkt Joop de Beer eerst de ontwikkeling in het verleden. Aan de hand daarvan

bespreekt hij de vraag hoe waarschijnlijk verdere stijgingen in de levensverwachting zijn. 
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Verreweg de meest gebruikte indicator van de hoogte
van de sterfte is de levensverwachting bij geboorte. 
Vaak wordt dit cijfer beschouwd als een prognose van de
levensduur van een nu geboren kind. Dit geldt evenwel
alleen als de leeftijdsspecifieke sterftecijfers niet zou-
den veranderen. Als wordt aangenomen dat de sterfte-
cijfers de komende jaren nog verder zullen dalen, zal de
werkelijke levensduur van pasgeboren kinderen hoger
zijn dan de huidige levensverwachting. Men dient der-
halve voorzichtig te zijn met het gebruiken van de
levensverwachting voor prognosedoeleinden. Niettemin
is de levensverwachting een nuttige indicator, omdat de
hoogte van het cijfer niet wordt vertekend door verschil-
len in de leeftijdssamenstelling van de bevolking. 
Hierdoor is de levensverwachting een geschikte maat-
staf voor een vergelijking van de hoogte van de sterfte
op verschillende tijdstippen of om verschillen tussen
landen te onderzoeken. 

Sterke stijging levensverwachting in 20e eeuw

In de eerste helft van de 20e eeuw is de levensverwach-
ting bij geboorte met 22 jaar toegenomen. In 1900 was
de levensverwachting bij geboorte voor mannen slechts
48 jaar. Dit betekent evenwel niet dat de meeste mannen
hun 50e verjaardag niet haalden. Het gemiddelde was
vooral zo laag door de zuigelingensterfte. Ongeveer één
op de zes kinderen overleed in het eerste of tweede
levensjaar. Kijken we naar de levensverwachting van
jongetjes die het eerste levensjaar hebben overleefd,
dan was die in 1900 al 57 jaar. Tussen 1900 en 1950 nam
de levensverwachting op 1-jarige leeftijd met vijftien
jaar toe. Met andere woorden, van de stijging van de

levensverwachting bij geboorte met 22 jaar kan zeven
jaar worden toegeschreven aan een daling van de zuige-
lingensterfte, en vijftien jaar aan het feit dat mensen
steeds ouder werden. 

De daling van de sterfte tot halverwege de 20e eeuw 
kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een
sterke daling van de sterfte aan infectieziekten. Zo is
tussen 1900 en 1950 de sterfte aan longtuberculose
gedaald van ongeveer 200 tot 25 per honderdduizend
inwoners, en de sterfte aan andere luchtweginfecties
van ongeveer 300 tot 50. Honderd jaar geleden overle-
den vooral veel kinderen aan infectieziekten, die via
voedsel of water werden overgebracht. Na 1950 daalde
de sterfte aan infectieziekten nog verder en nu vormen
infectieziekten nog maar de oorzaak van ongeveer één
procent van alle sterfgevallen. De enorme daling in de
infectieziekten kan worden toegeschreven aan onder
meer preventie door betere drinkwatervoorziening en
riolering, betere gezondheidszorg, onder meer vaccina-
ties en antibiotica, en veranderingen in de persoonlijke
verzorging. 

Na 1950 is de sterfte op jonge leeftijd verder gedaald,
maar omdat die inmiddels al laag was, heeft dat een
steeds kleinere bijdrage geleverd aan de verdere stijging
van de levensverwachting. Na 1950 is de levensverwach-
ting bij geboorte voor mannen met een kleine zeven jaar
toegenomen en voor vrouwen met bijna negen jaar. Van
die stijging kan nog ongeveer anderhalf jaar worden toe-
geschreven aan de daling van sterfte op jonge leeftijd. 

T A B E L  1 .  T O T A L E  L E V E N S V E R W A C H T I N G  ( I N  J A R E N )

M A N N E N

1900 1950 2004

48,4 70,3 76,9
57,3 72,3 77,2

Bij geboorte
Op 1-jarige leeftijd
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V E R S C H I L L E N  V R O U W E N  E N  M A N N E N

Het grootste deel van de toename van de levensver-
wachting bij geboorte vanaf 1950 kan worden toege-
schreven aan een daling van de sterfte op middelbare en
oudere leeftijd. Enerzijds halen steeds meer mensen de
pensioengerechtigde leeftijd en anderzijds halen steeds
meer ouderen een hoge leeftijd. Daarbij hebben zich
verschillende ontwikkelingen bij mannen en vrouwen
voorgedaan. In 1950 deed het verschil in sterfte tussen
vrouwen en mannen zich vooral voor op jongere leeftijd.
De kans van een pasgeborene om de 65-jarige leeftijd te
bereiken, lag voor vrouwen op 79% en voor mannen op
74%. De kans om 65 jaar te worden, is voor vrouwen
sinds 1950 voortdurend toegenomen, terwijl die voor
mannen in de jaren zestig daalde. Hierdoor was in 1970
het verschil in de kans om 65 te worden tussen mannen
en vrouwen veel groter dan in 1950. Pas daarna is de
kans voor mannen om 65 te worden, flink gestegen,
waardoor het verschil met vrouwen kleiner is geworden.
Inmiddels is het verschil tussen vrouwen en mannen
weer ongeveer even groot als in 1950. 

Op hogere leeftijd zijn de sterfteverschillen tussen man-
nen en vrouwen groter geworden. In 1950 lag de kans
van een 65-jarige om 80 te worden, iets onder de 45%
voor mannen en iets daarboven voor vrouwen. Voor 65-
jarige mannen is deze kans tot halverwege de jaren
zeventig gedaald en daarna aanvankelijk maar weinig
toegenomen. In 1990 was de kans om 80 te worden voor
mannen ongeveer even groot als in 1950, terwijl die

kans voor vrouwen in die periode fors is toegenomen.
Na 1990 is de kans voor mannen harder gestegen dan
die voor vrouwen, maar nog steeds liggen de kansen
voor vrouwen veel hoger dan voor mannen. 

Doordat zowel de kans van een nuljarige om 65 te wor-
den als de kans van een 65-jarige om nog ouder te wor-
den voor vrouwen groter is dan voor mannen, spreekt
het vanzelf dat de levensverwachting van vrouwen hoger
is dan die van mannen. In 1950 was het verschil tussen
vrouwen en mannen niet zo groot: twee jaar. Daarna is
het verschil sterk toegenomen tot ongeveer 6,5 jaar
rond 1980. Dit komt vooral door de ongunstige sterfte-
ontwikkeling van mannen in de jaren zestig en zeventig,
dat voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven
aan rookgedrag. 

Sinds de jaren zestig is het percentage rokende mannen
fors gedaald. Daardoor kwam een einde aan de ongun-
stige ontwikkeling in de sterfte voor mannen. Vrouwen
zijn later gaan roken dan mannen. Hierdoor is de ont-
wikkeling in de levensverwachting voor vrouwen nega-
tief beïnvloed, juist in een periode waarin die voor man-
nen weer positiever werd. Bij vrouwen heeft de toename
van het roken niet tot een daling van de levensverwach-
ting geleid, maar is het stijgingstempo teruggelopen.
Tussen 1950 en 1980 nam de levensverwachting van
vrouwen toe met gemiddeld 0,2 jaar per jaar en sinds-
dien met 0,1 jaar. Bij mannen deed zich precies het
omgekeerde voor: de groei nam toe van gemiddeld 0,1
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Grafiek 4. Verschil in levensverwachting bij geboorte tussen vrouwen en mannen

D E  A C T U A R I S  

M E I  2 0 0 6
27

professie en praktijk

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

vrouwen

mannen

Grafiek 2. Kans van een 65-jarige om 80 jaar te worden
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Grafiek 1. Kans om 65 jaar te worden
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Grafiek 3. Levensverwachting bij geboorte
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naar 0,2 jaar. Door deze tegengestelde ontwikkelingen
bij mannen en vrouwen is het verschil in levensverwach-
ting sinds 1980 flink teruggelopen, van 6,5 naar 4,5 jaar.

I N T E R N A T I O N A L E  V E R S C H I L L E N

Opmerkelijk is dat deze ontwikkelingen in de levensver-
wachting in Nederland internationaal tamelijk uitzon-
derlijk zijn. Vooral de langzame stijging in de levensver-
wachting van vrouwen in Nederland sinds 1980 wijkt af
van de ontwikkeling in veel andere Noord-, West- en
Zuid-Europese landen. Bij de ‘oude’ vijftien EU-landen
stond Nederland in 1980 bij de vrouwen op de eerste
plaats. Terwijl sindsdien de levensverwachting van vrou-
wen in Nederland met twee jaar is toegenomen,
bedroeg de toename in acht andere landen meer dan vijf
jaar. Hierdoor is Nederland inmiddels afgezakt naar de
tiende plaats. Het enige andere land dat net zo weinig
stijging meemaakte als Nederland, was Denemarken,
maar dat land is sinds 1995 bezig aan een inhaalslag. Bij
mannen steeg de levensverwachting in Nederland wel-
iswaar twee keer zo sterk als bij vrouwen, maar ook bij
mannen was de stijging in Nederland minder groot dan
in veel andere landen. Zo was in tien van de vijftien
Europese landen de stijging van mannen sinds 1980
meer dan vijf jaar, terwijl de stijging in Nederland min-
der dan vier jaar was. Hierdoor is Nederland bij de man-
nen gezakt van de tweede naar de zesde plaats op de
ranglijst. Overigens laat tabel 2 zien dat de levensver-
wachting voor zowel mannen als vrouwen in Nederland
in 2004 relatief sterk is toegenomen. Het is nog te vroeg
om vast te stellen of dit het begin is van een ombuiging
van de trend naar een hoger stijgingstempo, of dat hier
sprake is van een tijdelijke fluctuatie.

G E E N  L I N E A I R E  T R E N D

Bij het maken van prognoses is het verleidelijk trends
uit het verleden naar de toekomst door te trekken en
vooral als een trend zich al gedurende lange tijd voor-
doet, is er vaak de neiging te veronderstellen dat die
ontwikkeling zich nog wel een tijd zal voortzetten. Het
lijkt voor de hand te liggen om te veronderstellen dat de
levensverwachting nog flink verder kan toenemen.
Immers, waarom zou er plotseling een einde komen aan
een ontwikkeling die zich al zo lang voordoet? Verschil-
lende deskundigen menen inderdaad dat de levensver-
wachting nog veel verder kan toenemen, tot wellicht 90
jaar of meer. Niet alle deskundigen zijn het daar even-
wel mee eens. Een belangrijke overweging daarbij is dat
er geen sprake is van een eenvoudige lineaire stijging
van de levensverwachting. 

De levensverwachting is in de afgelopen honderd jaar
weliswaar flink toegenomen, maar er is sprake geweest
van een gevarieerde ontwikkeling. Zo is de stijging niet
over de gehele periode hetzelfde geweest. De stijging
vóór 1950 was groter dan erna. Ook was de oorzaak van
de stijging, zoals hiervoor beschreven, niet steeds
dezelfde. Er is zeker geen sprake van een langdurige
lineaire stijgende trend in de levensverwachting en er is
dus ook niet zonder meer reden om aan te nemen dat
de toekomst zal worden gekenmerkt door een onver-
minderde verdere stijging. 

O N Z E K E R E  T O E K O M S T

De meningen van deskundigen over de te verwachten
toekomstige ontwikkeling in de levensverwachting zijn
verdeeld. Sommige deskundigen, van wie James Vaupel

T A B E L  2 .  L E V E N S V E R W A C H T I N G B I J  G E B O O R T E  I N  D E  E U - 1 5 - L A N D E N

M A N N E N

Rangorde 1980 Rangorde 2004

1 Zweden 72,8 Zweden 78,4
2 Nederland 72,7 Spanje 77,2
3 Spanje 72,5 Italië 76,8
4 Griekenland 72,2 Frankrijk 76,7
5 Denemarken 71,2 Griekenland 76,6
6 Italië 70,6 Nederland 76,4
7 Frankrijk 70,2 Oostenrijk 76,4
8 UK 70,2 UK 76,2
9 Ierland 70,1 België 75,9

10 België 70,0 Ierland 75,8
11 Duitsland 69,2 Duitsland 75,7
12 Finland 69,2 Finland 75,2
13 Luxemburg 69,1 Denemarken 75,2
14 Oostenrijk 69,0 Luxemburg 75,0
15 Portugal 67,7 Portugal 70,0

V R O U W E N

Rangorde 1980 Rangorde 2004

1 Nederland 79,3 Spanje 83,8
2 Zweden 78,8 Frankrijk 83,8
3 Spanje 78,6 Zweden 82,7
4 Frankrijk 78,4 Italië 82,5
5 Finland 77,6 Finland 82,3
6 Italië 77,4 Oostenrijk 82,1
7 Denemarken 77,3 België 81,7
8 België 76,8 Duitsland 81,4
9 Griekenland 76,8 Griekenland 81,4

10 UK 76,2 Nederland 81,1
11 Duitsland 76,1 Luxemburg 81,0
12 Oostenrijk 76,0 Ierland 80,7
13 Luxemburg 75,9 UK 80,7
14 Ierland 75,6 Portugal 80,5
15 Portugal 75,2 Denemarken 79,9
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één van de meest prominente is, zijn van mening dat de
levensverwachting in de toekomst in hetzelfde tempo zal
blijven stijgen als in het verleden. Hij stelt dat de levens-
verwachting al gedurende anderhalve eeuw met onge-
veer 0,25 jaar per jaar toeneemt en ziet geen reden
waarom aan die stijging een einde zou komen. Dat zou
betekenen dat nog deze eeuw een levensverwachting
van honderd jaar zou worden bereikt. Andere deskundi-
gen, van wie Jay Olshansky de bekendste vertegenwoor-
diger is, stellen dat veroudering een natuurlijk ver-
schijnsel is dat slechts in beperkte mate kan worden
beïnvloed en verwachten derhalve dat er een grens is
aan de stijging van de levensverwachting. Volgens som-
migen is het zelfs niet denkbeeldig dat de ongezonde
leefstijl van steeds meer jongeren, leidend tot een
sterke toename van obesitas, in de toekomst tot een
daling van de levensverwachting kan leiden. 

Gezien deze grote meningsverschillen tussen internatio-
naal vooraanstaande onderzoekers kunnen we niet met
zekerheid zeggen welke kant het op zal gaan met de
levensverwachting. Maar dat betekent ook weer niet dat
er helemaal niets valt te zeggen over de te verwachten
toekomstige ontwikkelingen in de levensverwachting. Ik
zal proberen op basis van de nu beschikbare kennis een
zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van de te ver-
wachten ontwikkelingen. 

L E E F S T I J L  E N  G E Z O N D H E I D S Z O R G

Allereerst is van belang onderscheid te maken tussen
de maximaal haalbare levensduur van groepen of perso-
nen en de grenzen aan de groei van de levensverwach-
ting voor de gehele bevolking. Wat personen betreft,
geldt internationaal tot nu toe als de algemeen geaccep-
teerde maximale levensduur de 122 jaar die de in 1997
overleden Jeanne Calment heeft geleefd. Maar het zal
duidelijk zijn dat een dergelijk maximum hoogstens
door een enkeling zal worden gehaald. Als we grotere
groepen beschouwen, kan bijvoorbeeld naar het onder-
scheid in sociaaleconomische status worden gekeken.
Personen met een hogere sociaaleconomische status
hebben een substantieel hogere levensverwachting dan
mensen met een lage status. In Nederland wordt dat
verschil op zo’n vijf jaar geraamd. Aan de ene kant kan
dat worden beschouwd als een indicatie dat er bij grote
delen van de bevolking nog een flinke winst bereikt zou
kunnen worden als mensen met een lage sociaalecono-
mische status een inhaalslag zouden kunnen maken.
Aan de andere kant blijken verschillen in sterfte naar
sociaaleconomische status zeer hardnekkig te zijn en
kan men zich afvragen hoe reëel een substantiële ver-
kleining van die verschillen is. Voor een deel hangen de
verschillen samen met ongunstigere werk- en leefom-
standigheden, maar ook voor een belangrijk deel met
een ongezonde leefstijl. Ook al zouden de omstandighe-
den verbeterd kunnen worden, dan nog is het de vraag
in hoeverre ook de leefstijl valt te verbeteren. En zo lang

er een omvangrijke groep mensen is met een relatief
lage levensverwachting, is er een rem op de groei van de
totale levensverwachting. 

De invloed van rookgedrag bij mannen en vrouwen heeft
laten zien dat leefstijlveranderingen een fors effect op
de ontwikkeling van de levensverwachting kunnen heb-
ben, zowel positief als negatief. Een ongunstig effect van
leefstijl is de toename van het percentage mensen met
overgewicht. Vooral de ongunstige ontwikkeling van voe-
dingsgewoonten van de jeugd zou in de toekomst een
grote invloed kunnen hebben. Immers, het zal voor
velen moeilijk blijken te zijn om op latere leeftijd blijvend
gewicht te verliezen, onder meer doordat wel de grootte
maar niet meer het aantal vetcellen zal zijn te beïnvloe-
den door verandering van dieet. Dit zal niet op de korte
termijn tot een stijging van de sterfte leiden, maar naar
verwachting op de lange termijn een ongunstig effect op
de levensverwachting.

Behalve de leefstijl hebben ook ontwikkelingen in de
medische zorg invloed op de hoogte van de levensver-
wachting. Zo hebben meer screening en betere therapie
geleid tot een daling in de sterfte aan borstkanker. Ook
heeft een betere behandeling van hartziekten geleid tot
een flinke daling van de sterfte. De kans om aan een
hartinfarct te overlijden, is aanzienlijk gedaald. Er zijn
evenwel grenzen aan de winst in levensverwachting die
door verbeterde medische zorg kan worden bereikt.
Garssen (2005) heeft uitgerekend dat wanneer men erin
zou slagen de sterfte aan kanker te halveren, de levens-
verwachting met minder dan twee jaar zou toenemen.
Het halveren van de sterfte aan hart- en vaatziekten zou
een ongeveer even groot effect hebben. Zelfs in het
theoretische geval dat de medische zorg zo zou kunnen
worden verbeterd dat de sterfte aan de twee belangrijk-
ste doodsoorzaken zou kunnen worden gehalveerd, is de
totale winst in levensverwachting dus kleiner dan de
winst die sinds 1950 is gerealiseerd. En dan wordt geen
rekening gehouden met het mogelijk negatieve effect
van de toename in obesitas. Garssen heeft berekend dat
een voortzetting van de huidige trend in overgewicht een
neerwaarts effect op de levensverwachting kan hebben
van een jaar. Kortom, een afvlakking van de stijging in
levensverwachting lijkt meer reëel dan een voortgaande
lineaire toename.

P R O G N O S E

Behalve inhoudelijke overwegingen is er ook een sta-
tistische reden om een vraagteken te zetten bij een
voortdurende en onverminderd sterke stijging van de
levensverwachting. De relatie tussen sterftecijfers en
levensverwachting is niet-lineair. Sinds 1950 zijn de
sterfterisico’s van vrouwen ongeveer gehalveerd, wat
heeft geleid tot een toename van de levensverwachting
bij geboorte met bijna negen jaar. Als de sterfterisico’s
nogmaals zouden halveren, zou dat tot een kleinere stij-
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ging van de levensverwachting leiden, namelijk met
ongeveer zeven jaar. Met andere woorden, voor een even
grote toename van de levensverwachting in de toekomst
als in het verleden zou een sterkere daling van de sterf-
tecijfers nodig zijn. Ook dit is dus een reden om aan te
nemen dat de stijging van de levensverwachting in de
toekomst kleiner zal zijn dan in het verleden. De vraag
blijft dan natuurlijk wel hoe groot die stijging zal zijn. 

In de officiële Nederlandse bevolkingsprognose van het
CBS wordt verondersteld dat de levensverwachting bij
geboorte van mannen tussen 2004 en 2050 met 3,1 jaar
voor mannen en met 1,5 jaar voor vrouwen zal toene-
men. Dat zou betekenen dat in 2050 de levensverwach-
ting bij geboorte van mannen 79,6 jaar en die van vrou-
wen 82,6 jaar zou bedragen. Prognosemakers in andere
Europese landen zijn aanzienlijk optimistischer over de
stijging van de levensverwachting in hun land. Zo wordt
in Frankrijk en Italië verwacht dat de levensverwachting
van vrouwen in 2020 al boven de 86 jaar ligt. De verschil-
len in de prognoses weerspiegelen voor een belangrijk
deel de verschillende ontwikkelingen in de afgelopen
jaren. In landen waar de levensverwachting minder
sterk is toegenomen, verwachten de prognosemakers in
het algemeen een kleinere toekomstige stijging dan in
landen met een fors toegenomen levensverwachting.
Gezien de bescheiden toename van de levensverwach-
ting van vrouwen in Nederland sinds 1980 is de voor-
spelde bescheiden toekomstige winst niet verrassend.
Niettemin kan men zich afvragen of deze prognose niet
wat al te pessimistisch is. Ook al is de ontwikkeling in de
levensverwachting van vrouwen in Nederland al gedu-
rende een langere periode minder gunstig dan in andere
landen, dan hoeft dat niet te betekenen dat dit ook in 
de toekomst geldt. In de periode 1980-1995 was de 
toename van de levensverwachting van vrouwen in
Denemarken nog minder gunstig dan in Nederland,
maar sinds 1995 is het stijgingstempo in Denemarken
aanzienlijk toegenomen. Dat zou ook in Nederland kun-
nen gebeuren. De relatief sterke stijging van de levens-
verwachting in Nederland in 2004 zou daar een voor-
bode van kunnen zijn. Als de stijging van 2004 zich
gedurende drie jaar zou voortzetten, zou de levens-
verwachting al hoger zijn dan het niveau dat het CBS
voor 2050 veronderstelt.

Omgekeerd kan men zich eveneens afvragen of de ver-
onderstelling over een forse verdere stijging van de
levensverwachting in andere landen reëel is. Zoals hier-
voor is opgemerkt, kan een lineaire toename van de
levensverwachting alleen worden gerealiseerd als de
sterfterisico’s steeds sterker gaan dalen. In het alge-
meen geldt evenwel dat naarmate de sterftecijfers lager
zijn, het steeds moeilijker wordt om een verdere daling
te realiseren. Een duidelijk voorbeeld is de sterfte op
jonge leeftijd. De sterftecijfers bij jonge kinderen zijn al
zo sterk gedaald dat hoogstens nog een bescheiden ver-
dere daling valt te realiseren. Op hogere leeftijden zou-
den de sterftecijfers nog wel flink kunnen dalen, maar
daarvoor geldt dat het effect op de hoogte van de
levensverwachting bij geboorte minder groot is. Dus ook
in landen waar de levensverwachting de afgelopen
decennia sterk is toegenomen, valt te verwachten dat
het stijgingstempo op den duur terug gaat lopen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat de levens-
verwachting in Nederland de komende jaren wat sterker
zou kunnen stijgen dan in de huidige CBS-prognose
wordt verondersteld, maar in andere landen wat minder
sterk dan door de prognosemakers in die landen wordt
verwacht.
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