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G De bevolking veroudert over de hele wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (World 
Health Organization (WHO), 2021) stelde vast dat wereldwijd:
y het aantal 60-plussers tussen 2015 en 2050 zal verdubbelen van 12% tot 22%;
y de groep 60-plussers tegen 2020 de groep van 0-5-jarigen zal overtreff en;
y het aantal 80-plussers zal tussen 2020 en 2050 verdrievoudigen tot 426 miljoen.

De toename van het aantal en aandeel 60-plussers is een universeel fenomeen en een 
geleidelijk vorderend proces dat ook België en Vlaanderen dwingt om een leeftijds-
vriendelijk beleid vorm te geven. De missie en de visie van het Vlaamse ouderenbeleid 
sluiten aan bij de prioriteiten van ‘The Madrid International Plan of Action on Ageing’ 
(MIPAA). Dit plan werd in 2002 door de Verenigde Naties uitgewerkt en streeft naar een 
verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de ouderen.

Het ‘Global strategy and action plan on ageing and health’ van de WHO (2017) voorziet 
in een politiek mandaat voor de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ie-
dereen de kans krijgt om zowel een lang als gezond leven te leiden. De strategie bouwt 
voort op het MIPAA en het beleidskader van de WHO voor actief ouder worden. De Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op vraag van de WHO het decennium 
2021-2030 uitgeroepen tot ‘The decade of Healthy Ageing’. De WHO leidt de uitvoering 
van dit ‘VN-decennium van gezond ouder’ en richt zich hierbij op vier actiegebieden:  
1. verander hoe we denken, voelen en handelen ten aanzien van ouderen en ouder 

worden;
2. zet in op fysieke, sociale en economische omgevingen die gezond ouder worden fa-

ciliteren;
3. lever persoonsgerichte geïntegreerde zorg en eerstelijnszorg op maat van ouderen;
4. bied toegang tot hoogwaardige langdurige zorg voor ouderen die dat nodig hebben. 

In hoofdstuk 2 zal je zien dat de groep oudere zorgontvangers heterogeen is. Dat be-
tekent onder meer dat niet elke oudere zorgontvanger kwetsbaar is. Een deel van de 
huidige en toekomstige ouderen is echter wel kwetsbaar en vraagt om bijzondere zorg 
en aandacht van zorgverleners en beleidsmakers. Kwetsbaarheid bij ouderen en het 
belang ervan voor de verpleegkundige praktijk worden in hoofdstuk 4 uitgebreid be-
handeld.

In dit hoofdstuk gaan we in op wat de oorzaken zijn van de veroudering van de Belgi-
sche bevolking, zien we dat de veroudering van de bevolking zich in de toekomst door-
zet en bekijken we de impact op de zorgsector en de uitdagingen voor de verpleegkun-
dige beroepspraktijk.
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 aangeven waarom stilstaan bij veroudering van de bevolking belangrijk is 
voor verpleegkundigen;

 de factoren die bijdragen tot de veroudering van de bevolking beschrijven;

 toelichten hoe de leeftijdspiramide voor België volgens huidige prognoses 
kan evolueren;

 uitleggen welke uitdagingen de bevolkingsveroudering met zich mee-
brengt voor de verpleegkundige praktijk;

 het profi el van de oudere zorgontvanger in de thuissituatie, het ziekenhuis 
en het woonzorgcentrum beschrijven.

Oefen en verdiep je kennis over dit hoofdstuk op het online leerplatform Sofia.



verouderIng van de bevolkIng 11

1.1 EEN KWESTIE VAN ONTGROENING EN 
TOENAME VAN DE LEVENSVERWACHTING

Het verouderen van de bevolking ontstaat door verschuivingen in de leeftijdsopbouw van de 
bevolking: er zijn meer ouderen dan jongeren én de ouderen blijven ook langer leven.

1.1.1 ONTGROENING VAN DE BEVOLKING

In België daalt het geboortecijfer sinds het begin van de twintigste eeuw. Daardoor vermindert 
het aandeel jongeren in de bevolking en spreken we van ontgroening.

Ontgroening van de bevolking betekent dat het aandeel van de jongeren (0-19 jaar) in de 
totale bevolking jaar na jaar afneemt.

Na de Tweede Wereldoorlog is er tijdelijk een stop geweest van deze geboortedaling. De verbe-
terde levensomstandigheden en meer vertrouwen in de toekomst leidden tot een naoorlogse 
geboortegolf of ‘babyboom’. De generatie geboren tussen 1945 en 1965 wordt de babyboom-
generatie genoemd. Sinds het midden van de jaren 1960 nam het geboortecijfer evenwel op-
nieuw af. Onder meer de beschikbaarheid van de anticonceptiepil en de geboortecontrole die 
ermee gepaard ging, speelden daarbij een rol. Figuur 1.1 toont de evolutie van het aantal ge-
boorten in de periode 1830-2020.
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FIGUUR 1.1. Evolutie van het aantal geboorten in de periode 1830-2020.
Bron: Statbel, 2021a.

Als we figuur 1.1 analyseren, dan is de trend van geboortedaling sinds het begin van de 
twintigste eeuw duidelijk zichtbaar. Verder kunnen we de sterke daling door de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog afleiden en is de naoorlogse geboortegolf (periode 1945-1968) 
zichtbaar. Ten slotte zien we dat rond 1965 de trend van geboortedaling zich voortzet, 
vooral door de beschikbaarheid van de anticonceptiepil.
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De Belgische gegevens voorspellen dat het gemiddelde aantal kinderen per vrouw nauwelijks 
zal toenemen. De ontgroening zal zich dus nog verder doorzetten. Tabel 1.1 toont dat het gemid-
delde aantal kinderen ver onder het vervangingspeil blijft. Een vervangingspeil van 2,1 is nodig 
om de generaties te vervangen en zo de bevolking op peil te houden (Vlaamse Overheid, 2021a, 
p. 57).

TABEL 1.1. Demografische vooruitzichten 2019-2070.

België
Brussels 

Hoofdstedelijk 
Gewest

Vlaams  
Gewest

Waals 
Gewest

2019 2070 2019 2070 2019 2070 2019 2070

Gemiddeld aantal kinderen 
per vrouw 1,60 1,70 1,70 1,90 1,60 1,70 1,60 1,70

Bron: Statbel, 2020.

1.1.2 TOENAME VAN DE LEVENSVERWACHTING

Sinds het begin van de twintigste eeuw neemt de levensverwachting systematisch toe. De 
 verbeterde levensomstandigheden, de vooruitgang van de gezondheidszorg (zoals de beschik-
baarheid van antibiotica, de strijd tegen besmettelijke (kinder)ziekten, de diagnostische on-
derzoeken en behandelingen) en de recentere preventiecampagnes gericht op gezonder leven 
dragen daartoe bij.

De gestegen levensverwachting betekent dat steeds meer mensen een hogere leeftijd bereiken. 
De gemiddelde levensduur nam de laatste jaren sterk toe, wat we kunnen afleiden uit figuur 1.2.
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FIGUUR 1.2. Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte per geslacht, 1885-2020.
Bron: Statbel, 2021b.
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Figuur 1.2 laat zien dat waar de levensverwachting in België een eeuw geleden rond 50 à 
55 jaar lag, de gemiddelde leeftijd anno 2017 rond 80 jaar ligt. Het valt op dat vrouwen 
een hogere levensverwachting hebben dan mannen.

We worden dus gemiddeld steeds ouder en de vrouwen hebben een hogere levensverwachting 
dan mannen.

Uit tabel 1.2 blijkt dat de levensverwachting in de periode 1996-2019 systematisch toenam. De 
levensverwachting bij de geboorte daalde in 2020 tegenover 2019 met één jaar voor de totale be-
volking. Deze daling is toe te schrijven aan de veranderde sterftevoorwaarden in 2020, die voor-
namelijk het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie. Het is daarom belangrijk om de cijfers van 
2020 met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Er wordt verwacht dat dit effect opnieuw 
zal uitdoven in de komende jaren (Stabel, 2021b). We zien ook dat de kloof in levensverwach-
ting tussen mannen en vrouwen verkleint. Vrouwen verliezen hun voorsprong vooral door on-
gezond (rook)gedrag (van Nimwegen & van der Gaag, 2016). Vrouwen zijn decennia geleden 
ook meer buitenshuis gaan werken waardoor het aantal vrouwen dat zich blootstelt aan risico’s 
zoals fysieke belasting of stress, stijgt (“Levensverwachting vrouw stijgt minder snel”, 2018).

TABEL 1.2. Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, in jaren België (1996-2020).

Jaar 1996 2000 2005 2010 2015 2019 2020

Totaal 77,23 77,79 79,05 80,05 80,90 81,83 80,79

Mannen 73,86 74,58 76,14 77,36 78,55 79,58 78,52

Vrouwen 80,53 80,92 81,86 82,64 83,16 84,00 83,05

Verschil tussen de 
levens verwachting 
bij de geboorte van 
vrouwen en mannen

+6,67 +6,34 +5,72 +5,28 +4,61 +4,42 +4,53

Bron: Statbel, 2021b.

De Belgische bevolkingsvooruitzichten voorspellen dat de levensverwachting bij geboorte in 
2070 verder toeneemt tot 89,7 jaar voor de vrouwen en 88,1 jaar voor de mannen (Statbel, 2020).

1.1.3 DE BEVOLKING VERGRIJST EN VERZILVERT

Door de ontgroening en de toegenomen levensverwachting neemt het aandeel ouderen in 
onze samenleving toe waardoor de bevolking vergrijst.

De vergrijzing van de bevolking gaat over het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) in de 
bevolking dat jaar na jaar toeneemt.
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De komende jaren zal de groep ouderen – en vooral de groep van 80-plussers – in grootte nog 
sterk aangroeien. Het ouder worden van de grote babyboomgeneratie van na de Tweede We-
reldoorlog zorgt dat de vergrijzing versnelt. De eerste babyboomers bereiken sinds 2010 de 
leeftijd van 65 jaar. Vanaf 2030 bereiken de eerste de kaap van 85 jaar; zij zullen zorgen voor een 
sterke toename van de oudste ouderen en 100-jarigen. Vier op de tien 65-plussers in Vlaanderen 
zullen tegen 2050 80 jaar of ouder zijn. Er ontstaat daardoor een verzilvering van de bevolking. 
Andere termen zijn ‘dubbele’ vergrijzing of vergrijzing binnen de vergrijzing (Pelfrene, 2009).

De verzilvering van de bevolking duidt op het toenemende aandeel oudste ouderen 
(80 jaar en ouder) binnen het segment van de oudere bevolking (65 jaar en ouder).

De cijfers in tabel 1.3 laten duidelijk zien dat de vergrijzingsgolf aanhoudt.

TABEL 1.3. Demografische vooruitzichten 2019-2070.

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Veroudering in % 67+/(0-17) 74,59 84,08 104,54 119,80 121,55 127,36 131,47

Intensiteit veroudering in %  
(80+)/(67+)

32,28 33,79 32,97 38,00 43,96 44,15 45,73

Bron: Federaal Planbureau; FOD Economie – Statbel, 2021c.

Uit tabel 1.3 kunnen we afleiden dat het aandeel 65-plussers ten opzichte van het aandeel 
jongeren zal toenemen. Daardoor veroudert de bevolking en zet de vergrijzing zich 
door. Ook de verzilvering van de bevolking is zichtbaar: jaar na jaar vergroot het aandeel 
80-plussers ten opzichte van de 65-plussers.

Naar verwachting zal de vergrijzingsgolf wellicht rond 2040 zijn piek bereiken. Dat betekent 
dat vanaf 2040 de vergrijzing van de Belgische bevolking stabiel zal blijven door de geleidelijke 
uitdoving van het babyboomeffect (Statbel, 2018).

1.1.4 DE ONTGROENING EN VERGRIJZING VISUEEL VOORGESTELD

De veroudering van de bevolking kunnen we ook afleiden uit de evolutie van de vorm van de 
leeftijdspiramide van België.

Een leeftijdspiramide is de grafische weergave van de verdeling van de bevolking naar 
geslacht en leeftijd, waarbij leeftijd op de verticale as is geplaatst.
De leeftijdsverdelingen van mannen en vrouwen worden meestal in één grafiek ge-
plaatst, die van de mannen links en die van de vrouwen rechts van de verticale leeftijdsas.
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De vorm van de leeftijdspiramide geeft belangrijke aanwijzingen over het verleden en de toe-
komst van de bevolking. De verandering in de leeftijdssamenstelling van de Belgische bevol-
king kan je afleiden uit de leeftijdspiramides in 1881, 2025 en 2050.

Figuur 1.3 visualiseert de structuur van de bevolking (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per 10.000 
inwoners) voor België in 1881.
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FIGUUR 1.3. Leeftijdspiramide België anno 1881.
Bron: Federale Overheidsdienst Economie, 2012.

De leeftijdssamenstelling in 1881 kent de vorm van een ‘echte’ piramide: een brede voet en een 
scherpe top. Door een hoog geboortecijfer was er een brede basis met veel jongeren. Hoe dich-
ter bij de top, hoe kleiner het aantal mannen en vrouwen omdat slechts weinig mensen in die 
tijd een echt hoge leeftijd bereikten.

Figuur 1.4 laat zien dat de samenstelling van de bevolking (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per 
1000 inwoners) in 2025 grondig gewijzigd zal zijn. De basis is smaller door de ontgroening en de 
top is minder scherp door de veroudering van de bevolking. De Belgische bevolking bestaat uit 
een brede kern van mensen tussen 35 en 65 jaar die steeds langer leven. De top wordt dus min-
der scherp door de vergrijzing en verzilvering. De leeftijdspiramide heeft in 2025 het typische 
profiel van een verouderde bevolking.
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FIGUUR 1.4. Leeftijdspiramide België 2025.
Bron: United States Census Bureau, z.d.

De leeftijdspiramide zou, volgens prognoses van het Amerikaans Nationaal Bureau voor Statis-
tiek (United States Census Bureau), het typische profiel van een verouderde bevolking verder 
bevestigen. Figuur 1.5 simuleert de leeftijdspiramide voor België in 2050 (per leeftijdsgroep van 
5 jaar en per 1000 inwoners).
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FIGUUR 1.5. Leeftijdspiramide België 2050.
Bron: United States Census Bureau, z.d.



verouderIng van de bevolkIng 17

Uit figuur 1.5 kan je afleiden dat de toename van de groep ouderen zich zal doorzetten en 
dat in verhouding vooral de groep van 80-plussers zal toenemen. De veroudering van de 
babyboomgeneratie is daarvoor verantwoordelijk.

1.1.5 DE ONTGROENING EN VERGRIJZING GENUANCEERD

De vergrijzing van de bevolking treft heel ons land. Uit de statistieken wordt echter duidelijk 
dat er regionale verschillen zijn (tabel 1.4).

TABEL 1.4. Bevolking naar leeftijdsgroep op 1 januari 2021 per gewest.

0-17 jaar % 18-64 jaar % 65 + % Alle 
leeftijden %

België 2.312.122 20,1% 7.765.386 67,4% 2.229.121 19,4% 11.521.238 100%

Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest 275.553 22,6% 785.391 64,4% 159.026 13,0% 1.219.970 100%

Vlaams Gewest 1.289.987 19,4% 3.986.517 60,0% 1.376.558 20,6% 6.653.062 100%

Waals Gewest 746.582 20,4% 2.208.087 60,6% 693.537 19,0% 3.648.206 100%

Bron: Statbel, 2021d.

Tabel 1.4 toont dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk jonger is dan de twee andere 
gewesten: hier woont een groter percentage jongeren (22,6% is jonger dan 18 jaar) en een klei-
ner percentage 65-plussers (13%). Uit diverse studies (Vlaamse Gemeenschapscommissie, 2015) 
blijkt dat de belangrijkste verklaring voor de verjonging van Brussel ligt in zijn multiculturele 
karakter: het zijn vooral jonge mensen die vanuit het (buiten)land naar Brussel trekken en er 
worden gemiddeld meer kinderen geboren in de gezinnen van niet-Belgische origine die in 
Brussel wonen dan in gezinnen van Belgische afkomst. Verschillende becijferingen en onder-
zoek bevestigen dat de vergrijzing in Brussel stilaan afneemt, maar de verzilvering evenwel 
niet. Eén op de drie 65-plussers is ouder dan 80 jaar. Brussel is dus niet alleen het jongste ge-
west in België maar ook dat met het hoogste aandeel 80-plussers. Volgens het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel (2015) gaat het hier om een groep voor wie het risico op kwetsbaarheid en 
zorgafhankelijkheid heel groot is.

De vergrijzing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook meer ‘gekleurd’ in vergelijking met 
het nationaal gemiddelde: ongeveer 17% van de Brusselse ouderen heeft niet de Belgische nati-
onaliteit. In Vlaanderen is dat maar 3%, in België 6%. Het grootste aantal ouderen met vreemde 
nationaliteit komt uit Frankrijk, Italië, Marokko, Spanje en Turkije. Onderzoekers voorspellen 
voor de toekomstige generatie ouderen een nog grotere diversiteit. Van de 55- tot 64-jarige Brus-
selaars is namelijk een kwart niet-Belg. Vooral het aantal ouderen uit nieuwe, niet-traditionele 
migratielanden zal sterk toenemen (Kenniscentrum Woonzorg Brussel, 2015).


