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Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5
tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd nam bij
mannen toe van 15,3 tot 17,6 jaar. Bij vrouwen was de toename iets minder sterk, van 19,2 tot 20,8 jaar.

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd

Grotere kans om 80 te worden
De kans van een 65-jarige om 80 te worden is het afgelopen decennium sterk gestegen. Dankzij de lagere sterfterisico’s
in 2010 bedroeg deze kans voor mannen dat jaar 63 procent. Tien jaar eerder was dat maar 52 procent.
Bij vrouwen was de toename minder sterk, maar hun kans om 80 te worden is nog beduidend groter dan die van
mannen. Met de overlijdensrisico’s van 2010 haalt drie kwart van de 65-jarige vrouwen de 80.

Kans van een 65-jarige om ten minste 80 jaar te worden

Ook de kans om heel oud te worden stijgt
Als de huidige sterfterisico’s ook in de toekomst blijven gelden, wordt een derde van de 65-jarige vrouwen 90 jaar of
ouder. Tien jaar geleden was dit nog een kwart. Bijna een op de vijf mannen van 65 jaar mag verwachten 90 jaar of
ouder te worden, tegen bijna een op de negen in 2000.

Kans van een 65-jarige om ten minste 90 jaar te worden

De kans dat een 65-jarige 100 jaar oud wordt is in het afgelopen decennium ruim verdubbeld voor vrouwen en
verdrievoudigd voor mannen. Deze kans is echter nog steeds klein: ruim 2 procent voor 65-jarige vrouwen en minder
dan 1 procent voor 65-jarige mannen.

Levensduur valt waarschijnlijk nog hoger uit
De levensverwachting in 2010 is berekend op basis van de sterfterisico’s per leeftijd die in dat jaar golden. Als deze
risico’s in de toekomst verder blijven dalen in het tempo dat verondersteld is in de meest recente bevolkingsprognose,
zal de resterende levensverwachting van 65-jarige mannen nog circa 1,5 jaar hoger uitvallen. Bij vrouwen komt er in dat
geval 1,2 jaar bij.
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