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Levensverwachting & “Vergrijzing”

(gemiddelde) levensverwachting 

bij geboorte: op 65-jarige leeftijd: 
1860 37 jaar
1952 71 jaar 1952 80 jaar
2016 80 jaar 2016 85 jaar



Levensverwachting

Benieuwd naar uw eigen (gemiddelde !) levensverwachting?

Google naar Hoe oud word ik ? (CBS)

Maar kijk dan ook eens naar 
Resterende (gezonde) levensverwachting (CBS)



Stelling:

“Het is een zegen dat mensen steeds ouder worden.”



In 2014 baarde een artikel van een vooraanstaand 
oncoloog en bioethicus opzien in de Verenigde Staten;
De titel luidde “Why I hope to die at 75 !” en de toen
57-jarige Ezekiel Emanuel sprak daarin uit op die
leeftijd iedere levensverlengende poging, zelfs een
griepspuit, uit de weg te zullen gaan.

Vergrijzing kent vele zegeningen, maar de vooruitgang
brengt ook met zich mee dat het einde van het leven
met gemengde gevoelens wordt tegemoet getreden.

Het Nederlands Demografisch Instituut legde de stelling voor aan een grote groep
Nederlanders “Het is een zegen dat mensen steeds ouder worden” en kreeg als
antwoord: 53 % eens

37 % niet mee eens / niet mee oneens
10 % oneens

De meeste mensen (73%) willen zonder gezondheidsproblemen wel 100 jaar worden, 
Maar dat verandert als gebreken en ziekten zich aandienen. 



Advance care planning

Het blinde lot op gebreken 
en ziekte treft ouderen vaker

Artsen zijn deskundig 
en stellen behandel-
opties voor

En u hebt uw ervaringen /
levensinstelling / waarden
en houdt regie





familie / vrienden 61 %

geen pijn hebben 57 %

mijn waardigheid behouden 41 %

mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer mijn leven eindigt 38 %

goede verzorging 34 %

afscheid nemen 32 %

volledig bij bewustzijn zijn 30 %

medische zorg 27 %

in mijn eigen woning blijven wonen 26 %

genieten 26 %

Wat is van waarde
in het laatste traject ?



Dood gaan: wáár en hóe ?



Vroegtijdige Zorg Planning
Advance Care Planning

Leven is vooruitzien

Continu proces van gesprekken over levensdoelen, hoe 
zorg daarbij past, eventuele reanimatie, opties voor 
palliatieve zorg en behandelbeslissingen door naasten

Bij chronische ziekten ( m.n. hart, longen, kanker, dementie), die niet genezen kunnen worden. 






