
Ouder worden: morgen is nu
Jolanda Lindenberg, PhD

22-09-2021



Ja
re

n

70

75

80

85

90

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

mannen
vrouwen
totaal

VTV 2018, www.vtv2018.nl 

Levensverwachting 2018

http://www.vtv2018.nl
http://www.vtv2018.nl


Ja
re

n

40

50

60

70

80

90

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

Levensverwachting
Zonder beperkingen
Gezond ervaren levensverwachting
Zonder chronische ziekten

CBS 2019

Levensverwachting Nederlandse vrouwen 2019



Pe
rc

en
ta

ge

22,5

45,0

67,5

90,0

Leeftijdsgroepen

Totaal 18 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 +

Ontevreden
Niet tevreden, niet ontevreden
Tevreden

CBS 2018

Levenstevredenheid (Nederland, 2020)



Huijg e.a. 2018

ik zou best nog een baantje willen hebben

ballonvaart 

 kleinkinderen zien trouwen en kinderen krijgen

Nog vaak op vakantie gaan

alleen genieten

contact blijven houden met de generaties

gezond ouder worden

heb kleinkinderen en die vragen wel eens raad aan Oma

Meekunnen met de nieuwste ontwikkelingen

het boek over mijn familie voltooien

weer een leuke vriendin vinden

mijzelf actief inzetten voor de samenleving

Feyenoord kampioen zien worden 

Genieten van het leven en even de medicijnen e.d. vergeten

een taal goed beheersen

zolang mogelijk zelfstandig en gezond blijven

Bij de tijd blijven, handen en benen gebruiken

Ik heb nog een grote hobby, zolang ik die kan blijven beoefenen voel ik me heel gelukkig

Wil volgen hoe koningspaar Nederland gaat helpen

promoveren

afvallen
piano/orgelspelen 

veel theaters en musea bezoeken

iets met politiek doen

wat tuinieren

Ik zou zo graag wat mobieler willen zijn

ik wil tijd om te lezen en alle mooie films te zien

lekker klussen

aandacht blijven geven aan wat er om me heen gebeurt

zou graag nog dassen willen fotograferen

Plannen en wensen (55+ N=649)

https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/2/228/2631956?login=true#82526546
https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/2/228/2631956?login=true#82526546


Kenmerken Geen plannen of wensen 

(n = 74)

Plannen en wensen 

(n = 575)
Gender (man) 43 (58.1%) 334 (58.1%)

Leeftijd (M, SD) 68.04 (8.83) 68.94 (8.19)

Onderwijs (n = 540)

Lager onderwijs 30 (49.2%)* 152 (31.7%)

Middelbaar onderwijs 17 (27.9%) 138 (24.0%)

Hoger onderwijs 14 (23.0%) 189 (32.9%)

Inkomen (n = 563)

Laag (< 33.500 euro) 20 (33.3%) 131 (26.0%)

Midden (33.500 < 40.000 euro) 10 (16.7%) 99 (19.7%)

Hoog (> 40.000 euro) 30 (50.0%) 273 (54.3%)

Social contacts

Significant gemis sociale contacten 5 (6.8%)** 5 (0.9%)

Beetje gemis aan sociale contacten 12 (16.2%) 98 (17.0%)

Voldoende sociale contacten 57 (77.0%) 472 (82.1%)

Levenstevredenheid (M, SD) -0.41 (1.23)** 0.05 (0.80)**

Note. M, gemiddelde; SD, standaard deviatie *, p < .05; **, p < .01 met Bonferroni post-hoc tests; Voor gezondheid en 
levenstevredenheid z-scores.

Plannen en wensen (55+ N=649)





Media afgelopen jaar (ingediend)

Frequentiea Percentageb

Bijv naamwoord Kwetsbaar 214 19

Leeftijd (nummer) 153 13,3

En … ziek, 
kwetsbaar, etc. 214 13,2

Zelf naamwoord Aandacht 134 11,7

Zorginstelling 134 11,7

Eenzaamheid 112 9,7

Ziekteverloop 110 9,6

Bescherming 103 8,9

Beschrijving Solidariteit 136 11,8

Ouderenziekte 112 9,7
a aantal nieuwsartikelen waar de code in voorkomt   
b van het totaal aantal geïdentificeerde nieuwsartikelen (N=1145) 





Een multidimensioneel beeld die veelal gerelateerd is aan twee dimensies: 
competentie en warmte (Stereotype Content Model, Cuddy & Fiske 2002). 

Kernwoorden:  

- Incompetent 
- Fysieke 

achteruitgang 
- Afhankelijk 
- Ouderwets 

Nederland: 
- Kwetsbaar 
- Dogmatisch 
- Klagers

- Wijs 
- Warm 
- Aardig 

- Wijs 
- Warm

Welke beelden zijn er?







1. Leeftijdsdiscriminatie 
2. Over-accomodative communication (betuttelend, 

“baby” praat) 
3. Andere benadering, behandeling en verkeerde 

diagnoses 
4. Negatieve associatie met welbevinden, gezondheid en 

sterfte (met name Levy e.a.) 
5. en met zorgkosten 
6. Self-fulfilling prophecy

Deze beelden hangen samen met…

https://psycnet.apa.org/record/2002-17391-001
https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203
https://psycnet.apa.org/record/2002-17391-001
https://doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203


Overleving en zelfpercepties van veroudering

Levy, B. R., Slade, M. D., Kunkel, S. R., & Kasl, S. V. (2002). Longevity increased by positive self-perceptions of aging. Journal of 
Personality and Social Psychology, 83(2), 261–270. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.83.2.261 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.83.2.261
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.83.2.261
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Doorbreek de nadruk op ziekte en problemen…



Morgen is van u.

Morgen is van ons.
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Betekenisvolle relaties

Puvill e.a. 2016

https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-016-0365-4
https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-016-0365-4


Levenstevredenheid

Puvill e.a. 2016

https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-016-0365-4
https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-016-0365-4

