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111 Samenvatting 
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Dee afgelopen honderd jaar is de levensverwachting in Nederland fors toegeno-

men,, voor vrouwen van circa 50 jaar in 1900 tot circa 80,5 jaar in 2000 en voor 

mannenn van circa 47 jaar in 1900 tot circa 75,5 jaar in 2000. Voor vrouwen lijk t 

dee toename de laatste jaren te stagneren. De stijging van de levensverwachting 

iss gepaard gegaan met een toename van chronische niet-lethale aandoeningen. 

Alss gevolg van deze epidemiologische transitie is de levensverwachting een 

minderr gevoelige indicator geworden om de staat van de volksgezondheid te 

beschrijven.. In de jaren zeventig is het concept gezonde levensverwachting 

ontwikkeld;; een indicator waarin gegevens over de totale levensverwachting 

gecombineerdd worden met gegevens over de gezondheid. De gezonde levens-

verwachtingg is daarmee een meer passende indicator om de huidige volksge-

zondheidd te beschrijven en te monitoren. 

Ongeveerr 25 jaar geleden zijn drie scenario's gepubliceerd die de gevolgen van 

dee toegenomen levensverwachting voor de volksgezondheid beschrijven. In het 

eerstee scenario wordt gesteld dat de toegenomen levensduur gepaard gaat met 

eenn toename van het aantal jaren met ziekte (expansie van morbiditeit). In het 

tweedee scenario wordt ervan uitgegaan dat ziekten onder invloed van medische 

technologischee ontwikkelingen worden uitgesteld tot het eind van het leven 

(compressiee van morbiditeit). In het derde scenario wordt weliswaar ook een 

toenamee van ziekten en aandoeningen voorspeld, maar deze toename betreft 

uitsluitendd minder ernstige aandoeningen (dynamisch evenwicht). 

Ditt proefschrift beoogt te beschrijven welke ontwikkelingen in de gezonde le-

vensverwachtingg zich in de afgelopen decennia in Nederland hebben voorge-

daann en welke van bovengenoemde scenario's het beste past bij deze volksge-

zondheidsontwikkelingen.. In hoofdstuk 1 wordt de opbouw van het proefschrift 

naderr besproken. Voor de analyses van de trends in gezonde levensverwachting 

iss de volksgezondheid in brede zin benaderd. Vier public health-concepten zijn 

daarbijj  betrokken: chronische morbiditeit, beperkingen, ervaren gezondheid en 

welbevinden.. In het in dit proefschrift gehanteerde onderzoeksmodel wordt een 

sequentiëlee relatie verondersteld tussen deze vier public health concepten. 

Aangenomenn wordt dat het aantal te verwachten jaren zonder chronische mor-
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biditeitt het laagst is, terwijl het aantal te verwachten jaren in welbevinden het 

hoogstt is; hierbinnen zou het aantal te verwachten jaren in goede ervaren ge-

zondheidd hoger liggen dan het aantal jaren zonder beperkingen. 

Voorr de berekening van de gezonde levensverwachting is de methode van Sulli-

vann toegepast. Daarbij wordt uitgegaan van de standaard levenstafel-techniek, 

waarbijj  het aantal geleefde jaren op basis van de prevalentie van gezondheid en 

ongezondheidd wordt verdeeld in gezonde en ongezonde jaren. De sterftegege-

venss voor de berekening van de totale levensverwachting zijn afkomstig van 

hett Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gegevens over de prevalentie van 

chronischee aandoeningen, beperkingen, ervaren gezondheid en welbevinden 

zijnn afkomstig van de Continue Gezondheids Enquête en het Periodiek Onder-

zoekk Leefsituatie (POLS) van het CBS, van 1983 tot en met 2000. Aanvullende 

gegevenss over de gezondheidssituatie van de intramurale populatie zijn ont-

leendd aan het LeefsituatieOnderzoek 55 jaar en ouder uit 1982 (CBS), het Aanvul-

lendd Voorzieningen Onderzoek onder bewoners van bejaardenoorden 1991 (So-

ciaall  Cultureel Planbureau, SCP) en het onderzoek Ouderen in Instellingen uit 

19966 en 2000 (SCP). 

Inn hoofdstuk 2 zijn trendanalyses beschreven van de levensverwachting zonder 

chronischee morbiditeit over de periode 1989 - 2000. Uit de resultaten blijkt dat 

hett aantal te verwachten jaren zonder chronische morbiditeit bij geboorte voor 

zowell  mannen als vrouwen significant is afgenomen, terwijl het aantal te ver-

wachtenn jaren met chronische morbiditeit is toegenomen. Voor zowel mannen 

alss vrouwen is sprake van expansie van morbiditeit. 

Dee trends in de levensverwachting zonder morbiditeit zijn nader geanalyseerd 

naarr sociaal-economische status, i.e. opleidingsniveau. Voor alle sociaal econo-

mischee groepen geldt dat de morbiditeitvrije levensverwachting tussen 1989 en 

20000 is afgenomen. Het verschil in te verwachten morbiditeitvrije jaren tussen 

dee hoogste en laagste sociaal-economische groepen is kleiner geworden, omdat 

hett aantal te verwachten jaren zonder chronische morbiditeit in de hoogste 

klassee sneller is afgenomen dan in de laagste klasse. Wellicht is dit fenomeen -

deelss - toe te schrijven aan een frequentere deelname van de hoogste sociaal-
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economischee groepen aan screeningsprogramma's, waardoor ziekten eerder 

wordenn opgespoord. 

Inn hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de berekening van de gezonde levensver-

wachtingg op basis van een specifieke chronische aandoening, namelijk demen-

tie,, voor het jaar 1993 beschreven. Voor deze berekening zijn gegevens gebruikt 

vann het ERGO onderzoek (Erasmus Universiteit Rotterdam Gezondheid van Ou-

deren),, aangevuld met gegevens uit het SIG-SIVIS registratie systeem over ver-

pleeghuizen.. Het aantal te verwachten dementievrije jaren is voor mannen van 

655 jaar 14 jaar (96,4% van de totale levensverwachting op die leeftijd). Voor 

vrouwenn van 65 jaar is de dementievrije levensverwachting 17,7 jaar (93,2 %). 

Mett deze percentages verschilt de Nederlandse situatie nauwelijks van die in 

anderee landen (Frankrijk, België, Australië). Van de jaren met dementie wordt 

circaa 25% in een verpleeghuis doorgebracht. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de resultaten van de trendanalyses van de levensver-

wachtingg zonder beperkingen over de periode 1989 - 2000. Uit de resultaten 

blijktt dat de levensverwachting zonder beperkingen op 16- en 65-jarige leeftijd 

voorr zowel mannen als vrouwen is afgenomen en dat het aantal te verwachten 

jarenn met beperkingen is toegenomen. Deze toename betreft minder ernstige 

beperkingen.. Het aantal te verwachten jaren met matige en ernstige beperkin-

genn is over de periode 1989 - 2000 gelijkgebleven of zelfs gedaald. Voor zowel 

mannenn als vrouwen is - wat betreft de levensverwachting zonder beperkingen 

-- sprake van een dynamisch evenwicht. 

Inn hoofdstuk 5 worden de resultaten van de trendanalyses van de levensver-

wachtingg in goede ervaren gezondheid over de periode 1983 - 2000 beschreven. 

Inn die periode is de levensverwachting in goede ervaren gezondheid voor man-

nenn zowel bij geboorte als op 65-jarige leeftijd toegenomen en het aantal te 

verwachtenn jaren in minder goede gezondheid afgenomen. Voor mannen is 

sprakee van compressie van ongezondheid. Voor vrouwen is de levensverwach-

tingg in goede ervaren gezondheid zowel bij geboorte als op 65-jarige leeftijd 

afgenomenn en het aantal te verwachten jaren in ongezondheid is toegenomen 
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voorr alle ernstniveaus . Voor vrouwen is sprake van expansie van ongezond-

heid. . 

Teneindee de berekeningen van de gezonde levensverwachting voor de diverse 

conceptenn adequaat te kunnen vergelijken, hebben we de trends in de levens-

verwachtingg in goede ervaren gezondheid in hoofdstuk 9 nogmaals geanaly-

seerd,, maar dan voor de periode 1989 - 2000. Voor mannen van 65 jaar lijk t de 

situatiee iets ongunstiger te zijn geworden: het aantal te verwachten jaren in 

minderr ernstige ongezondheid is toegenomen en het aantal te verwachten jaren 

inn goede ervaren gezondheid is nagenoeg gelijkgebleven. Over die kortere peri-

odee is er voor 65-jarige mannen dus sprake van een dynamisch evenwicht. 

Inn hoofdstuk 6 worden de trendanalyses van de levensverwachting in welbevin-

denn over de periode 1989 - 1998 beschreven. Voor zowel mannen als vrouwen 

iss de levensverwachting in welbevinden op 16- en 65-jarige leeftijd toegeno-

men,, terwijl het aantal te verwachten jaren in onwelbevinden is afgenomen. 

Dezee resultaten wijzen op compressie van onwelbevinden. 

Inn hoofdstuk 7 worden de trends in de gezonde levensverwachting op basis van 

dee vier public health-concepten morbiditeit, beperkingen, ervaren gezondheid 

enn welbevinden over de periode 1989 - 2000 vergeleken voor mannen en vrou-

wenn op 65-jarige leeftijd, zowel in absolute zin als in relatieve zin (het aantal te 

verwachtenn gezonde jaren als proportie van de totale levensverwachting). Voor 

watt betreft de beperkingen zijn alleen de te verwachten jaren met matige en 

ernstigee beperkingen in de analyses betrokken. Uit de resultaten blijkt dat het 

aantall  te verwachten jaren met chronische morbiditeit zowel voor mannen als 

voorr vrouwen toeneemt, terwijl het aantal te verwachten jaren met beperkin-

genn afneemt. De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt voor 

mannenn iets toe en voor vrouwen blijf t deze gelijk. Het aantal jaren in welbe-

vindenn neemt voor zowel mannen als vrouwen toe. In relatieve zin zijn mannen 

beterr af dan vrouwen: in vergelijking met vrouwen kunnen mannen verwachten 

eenn groter deel van hun totale levensverwachting in goede gezondheid door te 

brengen. . 
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Inn hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de gezonde levensverwachting 

inn verschillende Europese landen. Internationaal worden de berekeningen van 

dee gezonde levensverwachting vooral gebaseerd op gegevens over beperkingen 

enn ervaren gezondheid. Voorts zijn in verschillende landen ziektevrije levensja-

renn berekend, op zowel geaggregeerd als ziektespecifiek niveau (dementie). Ook 

dee 'handicap-vrije' levensverwachting - gedefinieerd in termen van de ICIDH -

iss voor een aantal landen berekend. Daarnaast blijkt dat meer en meer aandacht 

besteedd wordt aan de geestelijke gezondheid. Vergelijking van de gezonde le-

vensverwachtingg tussen de verschillende Europese landen is nagenoeg onmoge-

lij kk vanwege de verschillen in operationalisaties van de gezondheidsbegrippen. 

Internationaall  zijn diverse initiatieven ontplooid om de operationalisatie van de 

gezondheidsbegrippen,, de dataverzameling en berekeningsmethode van de ge-

zondee levensverwachting te harmoniseren. 

Inn hoofdstuk 9 ten slotte worden de belangrijkste resultaten op een rij  gezet. 

Voorr een valide vergelijking zijn de trends in gezonde levensverwachtingen 

opnieuww geanalyseerd voor gelijke leeftijden (16 jaar en 65 jaar) en over dezelf-

dee kalenderperiode (1989 - 2000). Vervolgens is de relatie bestudeerd tussen de 

verschillendee gezondheidsconcepten, van morbiditeit via beperkingen naar er-

varenn gezondheid en welbevinden. Het aantal gezonde jaren op basis van de 

verschillendee concepten zou volgens het in dit proefschrift gehanteerde onder-

zoeksmodell  toenemen van jaren zonder chronische morbiditeit via beperking-

vrijee jaren en jaren in goede ervaren gezondheid tot jaren in welbevinden. Ana-

lysee van de 'survivalcurven' op basis van de onderscheiden public health-

conceptenn toont aan dat het aantal jaren zonder chronische morbiditeit steeds 

hett laagst is, zoals ons onderzoeksmodel vooronderstelt, maar dat het aantal 

jarenn in goede ervaren gezondheid daarentegen meestal onder het aantal jaren 

zonderr beperkingen ligt. Voorts blijkt, in tegenstelling tot ons onderzoeksmo-

del,, het aantal jaren in welbevinden - vooral in de jongere leeftijdsgroepen -

lagerr te liggen dan het aantal jaren zonder beperkingen. Deze bevindingen im-

plicerenn dat ons model wellicht te beperkt is, met te veel nadruk op morbiditeit 

enn epidemiologische karakteristieken. Het onderzoeksmodel zou uitgebreid 
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kunnenn worden met andere factoren waarvan bekend is dat deze de gezondheid 

medee beïnvloeden, zoals sociale steun en persoonlijke copingstrategieën. 

Hett onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag lag was primair opgezet 

omm de ontwikkelingen in de volksgezondheid in Nederland over de afgelopen 

decenniaa te beschrijven. De trends in de gezonde levensverwachting laten zien 

datt de gezondheidssituatie in de loop der jaren verslechterd lijk t vooral voor 

vrouwenn en jongeren. De gezonde levensverwachting dient een vaste plaats te 

krijgenn in de routinematig verzamelde gezondheidsstatistieken, teneinde de 

ontwikkelingenn in de volksgezondheid te kunnen blijven monitoren. 
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