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O n t g r o e n i n g e n vergrijzing
In 1966 daalde het geboortecijfer in Nederland
voor het eerst in de geschiedenis. Was het tot
die tijd nog ongeveer 21 levendgeborenen per
jaar per 1000 inwoners, in 1966 kwam met
19.2 de ommekeer, waarna vooral tussen
1971 en 1984 het geboortecijfer kelderde naar
ongeveer 12. In de afgelopen twee jaar stabiliseert dit cijfer zich en geeft zelfs sinds lange
tijd weer een eerste, zij het minieme opleving
te zien. Werden er in 1966 in Nederland nog
bijna 240.000 kinderen geboren, in 1984 waren dit er nog geen 175.000. Voor de daling
van het aantal geboorten zijn diverse redenen
te noemen: de gezinsplanning (meer gebruik
van effectieve anticonceptie) en de mentaliteitsverandering (emancipatie van de vrouw,
toenemende individualisering, ontkerkelijking,
onzekerheid over de toekomst). Met de terug-

gang van de geboorten in de laatste 20 jaar
zien we dus ook een afname van het aantal
jongeren: een ontgroening van de samenleving. De teruggang van het aantal jongeren tot
19 jaar is momenteel zelfs sterker dan de toename van het aantal ouderen boven de 65
jaar.
Vanaf ongeveer het jaar 2010 zal de geboortegolf van na 1945 een duidelijke vergrijzing te
weeg brengen van onze samenleving: meer
mensen worden oud. Het is zelfs zo dat de Nederlandse samenleving rond 2030 voor het
eerst meer personen van boven de 45 jaar zal
tellen dan personen van onder de 45 jaar. De
bevolkingspiramide van de leeftijdsopbouw
van Nederland geeft hiervan een opmerkelijk
beeld.
De samenleving vergrijst dus; dit proces zal
na 2000 het sterkst worden. Nog vóór het jaar
2020 zal l'op de 5 inwoners van Nederland
ouder zijn dan 65 jaar, terwijl het aantal hoogbejaarden van boven de 85 jaar dan verdubbeld zal zijn ten opzichte van het aantal van
nu! In dit verband spreekt men wel van dubbele vergrijzing.
G r o t e t o e n a m e v a n h e t aantal
alleenstaande o u d e r e v r o u w e n
Dat de vrouw gemiddeld ouder wordt dan de
man, is al lang een bekend gegeven. Momenteel is de gemiddelde levensverwachting van
vrouwen 80 jaar, die van mannen 72 jaar.
Wanneer we kijken naar de categorie ouderen
van boven de 65 jaar, dan zien we momenteel
al een verhouding van 40% mannen en 60%
vrouwen. Doordat de vrouw gemiddeld onge-
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Ontwikkeling van het aandeel van de 65-plussers en 80-plussers in Nederland tussen 1985 en.2020.
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p e r 8 jaar ouder wordt dan de man, is er bij
de categorie van 80 jaar en ouder nu al te constateren dat er in deze leeftijdsgroep twee-

mannen van boven de 65 jaar daarenregen zal
slechts 25% geen partner (meer) hebben.
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