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* De vertaling van de module was in sommige landen voor de herziening in 2008 niet optimaal (Zie Eurostat-EU Task Force on Health Expectancies 

common statement over de kwaliteit van SILC data). 

Wat is de gezonde levens-
verwachting? 

e gezonde levensverwachting is ontwikkeld om na 

te gaan of langer leven gepaard gaat met langer 

leven in goede gezondheid (compressie van de 

morbiditeit) of in slechte gezondheid (expansie van 

morbiditeit). De gezonde levensverwachting splitst de 

levensverwachting op naar gezondheidstoestand, 

variërend van goed tot slecht. Zo wordt de dimensie 

kwaliteit toegevoegd aan het aantal jaren (kwantiteit). 

Hoe wordt het effect van 
langer leven gemeten? 

et model van gezondheidstransities (WHO, 1984) 

toont de verschillen in jaren doorgebracht in 

verschillende niveaus van gezondheid: de totale 

overleving, overleving zonder beperkingen, en 

overleving zonder chronische ziekte. Hieruit volgt de 

levensverwachting, de levensverwachting zonder 

beperkingen en die zonder chronische ziekte 

(respectievelijk oppervlakten onder de mortaliteits-, 

beperkingen- en morbiditeitscurve).  

Het algemene model van gezondheidstransities 

(WHO, 1984): geobserveerde sterfte and 

hypothetische morbiditeits- en beperkingencurves 

In feite zijn er evenveel gezonde levensverwachtingen 

als concepten van gezondheid. De meest gebruikelijke 

zijn gebaseerd op ervaren gezondheid, beperkingen in 

dagelijkse activiteiten en chronische ziekten. 

Hoe vergelijken we de 
gezonde levensverwachting? 

ezonde levensverwachting is onafhankelijk van de 

omvang en leeftijdsopbouw van een populatie. 

Subgroepen, zoals geslachten, beroepsgroepen en ook 

landen binnen Europa kunnen daarom goed met elkaar 

vergeleken worden: (Robine et al., 2003).  

Doorgaans wordt de gezonde levensverwachting 

berekend met de Sullivanmethode (Sullivan, 1971). 

Voor een correcte vergelijking moet de onderliggende 

gezondheidsmaat echter wel goed vergelijkbaar zijn.  

aarom besloot de Europese Unie (EU) een kleine 

set van gezonde levensverwachtingen op te 

nemen als European Community Health Indicators 

(ECHI), om samengestelde maten van beperkingen, 

chronische ziekten en ervaren gezondheid te krijgen. 

De Minimum European Health Module (MEHM), 

bestaande uit 3 algemene vragen met betrekking tot 

deze dimensies, werd geïntroduceerd in de Statistics on 

Income and Living Conditions (SILC) survey om de 

vergelijkbaarheid van gezonde levensverwachtingen 

tussen landen te verbeteren.* Bovendien werd –  om 

de strategische doelen van de EU te monitoren en 

gebaseerd op de beperkingen vraag in 2004 – de 

levensverwachting zonder langdurige activiteiten-

beperkingen gekozen als een van de ‘structural 

indicators’, onder de naam: “Gezonde Levensjaren 

(GLJ)” of Healthy Life Years (HLY) in het Engels.  

Details over de MEHM, de Europese surveys en 

berekening en interpretatie van de gezonde 

levensverwachting staan op www.eurohex.eu. 

Wat staat er in dit rapport? 
it rapport is opgesteld in het kader van de Joint 

Action European Health and Life Expectancy 

Information System (EHLEIS) als onderdeel van een 

landenspecifieke reeks van publicaties. Elk rapport 

presenteert: 

 De levensverwachting en gezonde levensjaren op 

65-jarige leeftijd vanaf 2005 voor het betreffende 

land en de 25 lidstaten van de EU (EU25 / EU27 na 

2007) op basis van de SILC vraag over langdurige 

gezondheidsgerelateerde activiteitenbeperkingen, 

bekend als “Global Activity Limitation Indicator“ 

(GALI). De formulering van deze vraag is tussen 2007 

en 2008 herzien. Indien beschikbaar worden ook de 

gegevens getoond voor 1995-2001 op basis van het 

European Community Household Panel (ECHP);  

 gezonde levensverwachtingen op basis van 

chronische ziekte en ervaren gezondheid voor het 

betreffende land, gebaseerd op SILC 2008; 

 een vergelijking van de prevalentie van 

activiteitenbeperkingen in Europa, vóór en na de 

herziening van de GALI-vraag in 2008. 
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Levensverwachting (LV) en Gezonde Levensjaren (GLJ) op 65-jarige leeftijd in Nederland en in de 

Europese Unie (EU15 en EU25), gebaseerd op ECHP (1995-2001) en SILC (2005-2008) gegevens 
 

N ed erland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P

LV 19.2 19.2 19.3 19.4 19.2 19.3 19.4 - - - 20.1 20.3 20.7 20.7

GLJ 10.6 10.6 10.7 10.3 10.7 9.6 9.7 - - - 10.9 11.2 12.1 9.6

%GLJ/LV 55% 55% 55% 53% 56% 50% 50% - - - 54% 55% 58% 46%

N ed erland 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P

LV 14.7 14.8 15.1 15.1 15.2 15.4 15.6 - - - 16.4 16.8 17.1 17.4

GLJ 9.3 9.5 9.3 9.4 9.6 9.0 9.3 - - - 10.4 10.9 11.2 9.7

%GLJ/LV 63% 64% 62% 62% 63% 59% 60% - - - 63% 65% 65% 56%
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Hoofdpunten: 

In de periode 1998-2008 is de Nederlandse levensverwachting (LV) op 65-jarige leeftijd 1.3 jaar toegenomen voor 

vrouwen en 2.3 jaar voor mannen. Voor beide geslachten lag de LV tussen 1995 en 2001 iets onder het EU15-

gemiddelde. In 2008 lag de LV op het EU27-gemiddelde (20.7 voor vrouwen en 17.2 voor mannen). 

Op basis van ECHP-gegevens daalden de Gezonde Levensjaren (GLJ) op 65-jarige leeftijd voor vrouwen in de 

periode 1995-2001, maar bleven deze stabiel voor mannen. Het aandeel van de GLJ binnen de totale LV daalde 

voor beide geslachten tot ongeveer 50% voor vrouwen en 60% voor mannen in 2001. Tussen 1995 en 1999 lag 

de LV in Nederland nog boven het EU15-gemiddelde, maar was ze in 2001 gedaald tot rond het EU15-

gemiddelde. 

De nieuwe GLJ reeks, gestart in 2005 met SILC-gegevens, laat voor Nederland in 2008 waarden zien van 1.2 en 

1.5 jaar boven het EU27-gemiddelde voor respectievelijk vrouwen en mannen (EU27-gemiddelde: 8.4 voor 

vrouwen en 8.2 voor mannen). In 2008 konden vrouwen en mannen op 65-jarige leeftijd verwachten 

respectievelijk 46% en 56% van hun leven door te brengen zonder beperkingen. De formulering van de GALI-

vraag werd in 2008 in Nederland veranderd om beter aan te sluiten bij de EU-norm. Dit leidde tot een duidelijke 

afname van GLJ voor mannen en vrouwen tussen 2007 en 2008. 



Levensverwachting, Gezonde levensjaren, Levensverwachting zonder chronische ziekten en in 

goed ervaren gezondheid op 65-jarige leeftijd in Nederland (gebaseerd op SILC-gegevens uit 

2008
p
)  

 
 

 

Levensverwachting op 65-jarige leeftijd, waarvan: 

 Gezonde levensjaren (geen beperkingen) 

 Met matige beperkingen 

 Met ernstige beperkingen 

 
 

 

Levensverwachting op 65-jarige leeftijd, waarvan: 

 Zonder chronische ziekten 

 Met chronische ziekten 

 

 
 

 

Levensverwachting op 65-jarige leeftijd, waarvan: 

 In (zeer) goed ervaren gezondheid  

 In redelijk ervaren gezondheid 

 In (zeer) slecht ervaren gezondheid 
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Hoofdpunten: 

In 2008 was de LV op 65-jarige leeftijd in Nederland 20.7 jaar voor vrouwen en 17.4 jaar voor mannen. 

Gebaseerd op SILC-gegevens uit 2008 was de GLJ op 65-jarige leeftijd 9.6 jaar voor vrouwen. Vrouwen brengen 

op 65-jarige leeftijd 9.6 jaar van hun resterende LV door zonder beperkingen (46%), 7.8 jaar met matige 

beperkingen (38%) en 3.3 jaar met ernstige beperkingen (16%).* 

Het aantal GLJ bij mannen van diezelfde leeftijd was 9.7 jaar. Mannen brengen op 65-jarige leeftijd 9.7 jaar van 

hun resterende LV door zonder beperkingen (56%), 5.4 jaar met matige beperkingen (31%) en 2.3 jaar met 

ernstige beperkingen (13%).* 

Hoewel het aantal jaren in gezondheid voor alle drie maten gelijk of hoger is voor vrouwen dan voor mannen, 

brengen vrouwen een groter deel van hun leven door in slechte gezondheid.  

Gezien het ontbreken van de bevolking in zorginstellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen) in de analyses en 

de beperkte omvang van de steekproef (Nederland: 1099 vrouwen en 740 mannen van 65 jaar en ouder in 2008) 

moeten de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  

* Het totaal van deze aantallen kan afwijken van de LV vanwege afrondingsverschillen 
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De prevalentie van activiteitenbeperkingen in Europa voor en 
na de herziening van de GALI 

ctiviteitenbeperkingen, een belangrijke component 

van de Gezonde Levensjaren (GLJ), worden sinds 

2005 gemonitord voor de EU25 en sinds 2007 ook voor 

de EU27 aan de hand van de Global Activity Limitation 

Indicator (GALI) vraag uit de Statistics on Income and 

Living Conditions (SILC) survey. In 2008 werd de vertaling 

weten 

van de GALI in de SILC per land herzien op basis van 

wetenschappelijke vertalingen gemaakt voor de 

European Health Interview Survey (EHIS). De hieruit 

voortvloeiende herformulering van de GALI-vraag viel 

voor een aantal landen samen met een kleine toename 

in de prevalentie van activiteitenbeperkingen in Europa, 

vooral op oudere leeftijd (zie figuur en tabel hieronder). 

Prevalentie van beperkingen in activiteiten in Europa (EU25) voor en na de herziening van de 

vertaling van de GALI-vraag, naar geslacht en leeftijdsklasse, SILC EU25, 2007 and 2008 

 
 

 

n 2008 namen activiteitenbeperkingen sterk toe met 

de leeftijd, net als in 2007, en rapporteerden vrouwen 

systematisch meer activiteitenbeperkingen dan mannen. 

De prevalentie van activiteitenbeperkingen in de EU25 

lijkt te zijn toegenomen tussen 2007 en 2008. Deze 

stijging is het grootst op oudere leeftijd, en bedraagt 

ruim 5% voor de gestandaardiseerde prevalentie op 65-

jarige leeftijd en ouder (zie tabel).  

Deze toename in de prevalentie van beperkingen zoals 

gerapporteerd in SILC tussen 2007 en 2008, kan te wijten 

zijn aan de herziene formulering van de GALI-vraag in de 

SILC in 2008. Resultaten uit komende jaren zullen 

uitwijzen of activiteitenbeperkingen daadwerkelijk 

steeds meer voorkomen in Europa of dat het slechts een 

methodologisch probleem betreft. 

Bij de interpretatie van nationale reeksen van Gezonde 

Levensjaren (GLJ) vanaf 2004 of 2005, is het daarom 

belangrijk na te gaan of de formulering van de GALI-vraag 

is herzien tussen 2007 en 2008 en of de herziene 

nationale formulering beter aansluit bij de EU GALI-

standaard van de EU. Door deze stijging van de 

prevalentie van activiteitenbeperkingen op EU-niveau, 

zullen voor de eerste keer sinds de invoering van de SILC 

de GLJ-schattingen lager uitvallen. 

 

 

2005 2006 2007 2008

Mannen 0.45 0.44 0.44 0.47

Vrouwen 0.50 0.50 0.50 0.52

n
Gestandaardiseerd naar de EU bevolking van 2007  

Over de Joint Action EHLEIS 

De huidige Joint Action EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System) en EurOhex (www.eurohex.eu) worden 

gefinancierd door het Europese Public Health Programma (2008-2013) en is een samenwerking tussen: België (Scientific Institute of 

Public Health - ISP-WIV), Tsjechië (Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic - UZIS CR), Denemarken 

(Danish National Board of Health - SST; Economic Council of the Labour Movement - AE ; University of Southern Denmark - IPH; 

National Institute of Public Health - NIPH), Frankrijk (National Institute of Health and Medical Research - INSERM; National Institute 

of Demography - INED; Regional Oncology Research Centre - CRLC; University of Montpellier - UM2), Duitsland (Robert Koch 

Institute - RKI ; Rostock Center for Demographic Change - UROS), Griekenland (Hellenic Statistical Authority - HSA), Italië (University 

La Sapienza - DSSEAD), Nederland (Erasmus Medical center - EMC; National Institute for Public Health and the Environment - RIVM ; 

Statistical Office - CBS), Zweden (National Board of Health and Welfare - SoS/NBHW) en het Verenigd Koninkrijk (Office for National 

Statistics - ONS; Newcastle University - UNEW). Het doel van de JA:EHLEIS en EurOhex is om een centrale voorziening te bieden 

voor gecoördineerde analyse, interpretatie en verspreiding van de levensverwachting en gezonde levensverwachting, om zo 

informatie over kwaliteit van leven toe te voegen aan het aantal geleefde jaren door Europese populaties. Nadere details over de 

Joint Action staan op de websites: www.eurohex.eu and www.healthy-life-years.eu.  

 

In het kader van de Joint Action EHLEIS wordt per deelnemend land een Engelstalig EHEMU Country Report opgesteld; voor 

Nederland is dit in het Nederlands vertaald door CH van Gool, HC Boshuizen (beide RIVM) en WJ Nusselder (EMC).  
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