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1. Inleiding

De gezonde levensverwachting (GLV) is een indicator die ontwikkeld werd om na te gaan of 
langer leven gepaard gaat met langer gezond zijn of langer in slechte gezondheid verkeren. 
De gezonde levensverwachting houdt dus rekening met de gezondheidstoestand, variërend 
van goed tot slecht. Er wordt niet langer alleen naar het aantal levensjaren gekeken 
(kwantiteit), maar ook naar de kwaliteit ervan.

De gezonde levensverwachting is onafhankelijk van de omvang en leeftijdsopbouw van een 
populatie. Subgroepen, zoals mannen en vrouwen, groepen van verschillend opleidings
niveau, maar ook landen kunnen daarom goed met elkaar vergeleken worden (Robine et al., 
2003). Meestal wordt de gezonde levensverwachting berekend met de Sullivanmethode 
(Sullivan, 1971).

Strikt genomen is GLV een maat die aangeeft hoe het op een peilmoment gesteld is met de 
kansen op (on)gezondheid en op sterfte in een bevolking. Gezonde levensverwachting is dus 
geen voorspellende maat. Slechts onder de aanname dat de kansen op (on)gezondheid en 
sterfte in de toekomst niet veranderen, geeft de gezonde levensverwachting aan hoeveel jaar 
een persoon van een bepaalde leeftijd nog in goede gezondheid zal leven.

Sinds 2008 publiceert het CBS over gezonde levensverwachting naar geslacht en leeftijd 
(zie nota Naar een betere gezonde levensverwachting). Deze cijfers gaan terug tot 1981 
(Beknopte methodebeschrijving GLV tijdreeks). Daarnaast publiceert het CBS iedere twee jaar 
ook cijfers over GLV naar inkomen en naar opleiding.

De oorspronkelijke methode om GLV naar opleiding te bepalen is ontwikkeld bij het CBS 
Centrum voor lange tijdreeksen (Kardal & Lodder, 2008) en is gebruikt van de periode 
1997/2000 tot en met de periode 2011/2014 (Statline oorspronkelijke methode). Door het 
beschikbaar komen van nieuwe bronnen over opleidingsniveau en de daling van het aantal 
mensen met alleen basisonderwijs als hoogst behaalde opleiding zijn er redenen om de 
methode te herzien. De herziene methode wordt in deze nota beschreven, waarbij ook wordt 
ingegaan op de verschillen (in uitkomsten) met de oude methode. De eerste cijfers op basis 
van de herziene methode gaan over de periode 2011–2014, zodat er over die periode 
GLVuitkomsten zijn op basis van beide methoden (Statline herziene methode).

2. Leeswijzer

Voor het berekenen van gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau zijn twee typen 
leeftijd en geslachtspecifieke cijfers nodig: sterftekansen per opleidingsniveau en 
gezondheidsprevalenties per opleidingsniveau. De herziening van de methode heeft alleen 
betrekking op het schatten van de sterftekansen naar opleidingsniveau en de daarmee te 
berekenen ‘gewone’ levensverwachting naar opleidingsniveau. In deze nota gaat daarom de 
meeste aandacht uit naar de daarbij behorende stappen en veranderingen. Verder zal kort 

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2C48B6D6-0967-4B01-B4E9-2D2625F56F73/0/2010naareenbeteregezondelevensverwachtingv2art.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/beknopte-methodebeschrijving-gezonde-levensverwachting-tijdreeks
https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3E9B29C7-E4DA-47F9-99DC-5FE5A44A7D36/0/13J759.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71885NED&D1=a&D2=a&D3=0,14&D4=a&D5=0&D6=l&HD=160601-1323&HDR=T,G3&STB=G2,G1,G4,G5
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83780NED&D1=0,2-5&D2=a&D3=0,6,14&D4=a&D5=0&D6=l&HD=170926-0858&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5


CBS | Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding 4

beschreven worden hoe de gezondheidsprevalenties geschat worden, waarmee de stap van 
‘gewone’ naar ‘gezonde’ levensverwachting gemaakt kan worden.

3. Sterftekansen en de daaruit 
berekende levensverwachting 
naar opleiding

Sterftekansen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau vormen de basis voor het bepalen 
van de levensverwachting naar opleidingsniveau. In de oorspronkelijke methodiek werden 
deze kansen bepaald op basis van gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waarin 
opleiding wordt uitgevraagd, met daaraan gekoppeld sterftegegevens. Respondenten uit de 
EBB werden in de tijd gevolgd in de bij het CBS aanwezig sterfteregisters om te bepalen of ze 
zijn overleden, op welke leeftijd dat gebeurde en welk opleidingsniveau ze hadden.

Toen de oorspronkelijke methode ontwikkeld werd, was de EBB de best denkbare bron voor 
informatie over het onderwijsniveau. Inmiddels is er binnen het CBS een betere bron, het 
opleidingsniveaubestand. Dit bestand wordt gevuld vanuit zowel de EBB als vanuit opleidings
registraties en heeft daardoor een hogere dekkingsgraad. Met name voor jongere generaties 
is het opleidingsniveaubestand dankzij de opleidingsregisters zeer goed gevuld. Voor oudere 
generaties is het opleidingsniveaubestand vooral gevuld vanuit de EBB, waardoor de 
dekkingsgraad voor de hogere leeftijden lager is.

In de oorspronkelijke methode werd gewerkt met vier opleidingsniveaus:
 − niveau 1: maximaal basisonderwijs
 − niveau 2: vmbo, avoonderbouw, mbo1
 − niveau 3: havo, vwo, mbo2, 3 en 4
 − niveau 4 : hbo, wo

Het aandeel mensen met niveau 1 neemt al jaren af en zal waarschijnlijk blijven afnemen. Dat 
levert problemen op bij het bepalen van de opleidingsniveauspecifieke sterftekansen en met 
name bij het bepalen van de opleidingsniveauspecifieke kansen op (on)gezondheid. Daarom 
zijn niveau 1 en 2 in de nieuwe methodiek samengevoegd.  Daarmee is een driedeling in 
opleidingsniveau ontstaan, die ook beter aansluit bij andere CBSpublicaties naar opleidings
niveau. De nieuwe indeling bestaat uit de categorieën laag (voorheen niveau 1 en 2), 
middelbaar (voorheen niveau 3) en hoog (voorheen niveau 4).

Hieronder wordt het schatten van de sterftekansen naar opleidingsniveau volgens de nieuwe 
methodiek beschreven, waarbij we de periode 2011–2014 als uitgangspunt nemen. Dat we 
bij GLV naar opleiding publiceren over vierjaarsperiode komt overigens door de beperkte 
omvang van de Gezondheidsenquête (zie volgende paragraaf: gezondheid naar opleiding):

Startpunt is het opleidingsniveaubestand van 2012 (peildatum eind september 2012). Dit 
bestand bevat naast gegevens over opleidingsniveau ook gegevens over geslacht en leeftijd. 



CBS | Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding 5

Van de opleidingsgegevens in het bestand wordt als volgt de te gebruiken opleidingsvariabele 
gevuld:

 − personen van 25 jaar of ouder > hoogst behaalde opleidingsniveau
 − personen van 20 tot en met 24 jaar > hoogst gevolgde opleidingsniveau
 − personen jonger dan 20 jaar > hoogst behaalde opleidingsniveau van een ouder/verzorger.

Aan dit bestand wordt een variabele over sterfte gekoppeld die aangeeft of een persoon wel 
of niet is overleden in het jaar na de peildatum, dus in de periode oktober 2012–september 
20131).

Met behulp van deze sterftevariabelen worden sterftekansen per geslacht, leeftijd(groep) en 
opleidingsniveau bepaald.

De gevonden sterftekansen gebruiken we niet rechtstreeks om de LV naar opleidingsniveau  
af te leiden. Eerst kalibreren we de sterftekansen aan de totale sterftecijfers in Nederland.  
Dit gebeurt om de uiteindelijk te publiceren cijfers meer2) in lijn te brengen met de officiële 
levensverwachtingscijfers van het CBS. Daartoe berekenen we de totale sterftekansen per 
geslacht en leeftijdsgroep op basis van de Statlinecijfers over bevolking en sterfte over de 
gehele publicatieperiode (in dit geval de periode 2011–2014).

De sterftekansen op basis van de Statlinecijfers wijken af van de sterftekansen zoals we die 
gevonden hebben op basis van het opleidingsniveaubestand. Om voor de levensverwachting 
naar opleidingsniveau in lijn te blijven met de standaard CBScijfers kalibreren we de 
opleidingspecifieke sterftekansen. Dat gaat als volgt:

 − totale sterftekans voor een leeftijds/geslachtgroep volgens statline = x
 − totale sterftekans voor diezelfde leeftijds/geslachtsgroep op basis van opleidingsbestand = y
 − de verhouding tussen die twee kansen is dan x / y = z.
 − Deze factor z passen we toe op opleidingspecifieke sterftekansen voor die leeftijds/

geslachtsgroep om te komen tot gekalibreerde sterftekansen.

Met behulp van de gekalibreerde sterftekansen en de calculatiesheet die hoort bij de 
methode van Sullivan (Jagger, EuroReves, 2001) kan vervolgens de levensverwachting naar 
opleidingsniveau geschat worden. De calculatiesheet is in feite niet veel anders dan een 
overlevingstafel, waarin op basis van leeftijdspecifieke sterftekansen de levensverwachting 
van een groep bepaald wordt (Jagger, EuroReves, 2001). In de nieuwe methodiek is de 
calculatiesheet verder afgestemd op de binnen het CBS gebruikelijke methodiek om 
levensverwachting te bepalen.

1) De periode oktober 2012– september 2013 bestrijkt ongeveer het midden van de periode waarover gepubliceerd 
zal worden, 2011–2014. We doen de aanname dat de in die periode tussen gevonden verschillen in sterftekansen 
tussen de groepen van verschillend opleidingsniveau, representatief zijn voor de gehele periode 2011–2014.

2) Kleine verschillen blijven bestaan. Bijvoorbeeld door het gebruik van vijfjaarsleeftijdsgroepen en de bovenste 
leeftijdsgroep van 80 jaar of ouder. Dat wijkt af van de CBSmethode voor het bepalen van levensverwachting, 
waar gewerkt wordt met éénjaarsklassen. De reden daarvan is de beperkte omvang van de Gezondheids
enquête. Voor de gezondheidsprevalenties, die nodig zijn om van LV naar GLV te komen, gebruiken we die 
grovere leeftijdsindeling. 

https://reves.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20184/rp408.fr.pdf
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4. Gezondheid naar opleiding en 
gezonde levensverwachting 
naar opleiding

Na het bepalen van de levensverwachting naar opleidingsniveau volgt de stap naar het 
vaststellen van de gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau. Daartoe zijn 
prevalenties van ongezondheid nodig, naar geslacht, leeftijd(groep) en opleidingsniveau. 
Hieronder staat beschreven hoe deze prevalenties bepaald worden. De herziene methodiek 
wijkt niet af van de oorspronkelijke.

De prevalenties van ongezondheid worden bepaald op basis van gegevens uit de Gezond
heids enquête (GE), een onderzoek waarin niet alleen naar gezondheid, maar ook naar 
opleidingsniveau, wordt gevraagd.

Het opleidingsniveau van respondenten van de GE wordt als volgt bepaald:
 − personen van 25 jaar of ouder > hoogst behaalde opleidingsniveau
 − personen van 12 tot en met  24 jaar > hoogst gevolgde opleidingsniveau
 − personen jonger dan 12 jaar > hoogst behaalde opleidingsniveau van een ouder/verzorger.

Omdat de Gezondheidsenquête beperkt is van omvang (ca 10 000 respondenten per jaar) 
worden gepoolde data van vier jaar gebruikt. Op basis van het gepoolde bestand wordt per 
geslacht, leeftijd(sgroep) en opleidingsniveau bepaald welk percentage ongezond is. 
Ongezondheid wordt daarbij op vier verschillende manieren gedefinieerd:

 − een als minder dan goed ervaren gezondheid
 − het hebben van één of meer lichamelijke beperkingen
 − het hebben van één of meer chronische ziektes
 − het hebben van een minder dan goede geestelijke gezondheid

De gevonden gezondheidsprevalenties worden vervolgens ingevuld in de Sullivan
calculatiesheet. Binnen de calculatiesheet worden de eerder bepaalde levensverwachtings
cijfers daarmee aangevuld met gezonde levensverwachting. Omdat dit afzonderlijk voor de 
vier definities van gezondheid gebeurt, ontstaan ook vier varianten van gezonde levens
verwachting:

 − de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (LV GEG)
 − de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen (LV ZLB)
 − de levensverwachting zonder chronische ziektes (LV ZCZ)
 − de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (LV GGG)
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5. Verschillen tussen oude en 
nieuwe methode en publicatie

Tussen de oorspronkelijke methodiek om GLV naar opleiding te bepalen en de herziene 
methodiek bestaan enkele verschillen. Ook de manier van publicatie verschilt tussen beide 
methodieken:

 − Voor het bepalen van opleidingspecifieke sterftekansen wordt niet meer alleen gebruik 
gemaakt van opleidingsdata uit de EBB, maar van alle data die in het CBSopleidings
niveaubestand aanwezig is.

 − In het opleidingsniveaubestand is het opleidingsniveau van kinderen/jongeren is iets 
anders bepaald dan voorheen. De werkwijze die daar gekozen wordt kan overigens 
maar zeer beperkt van invloed zijn op de uiteindelijke geschatte levensverwachting naar 
opleidingsniveau, omdat de sterfte op lage leeftijd zeer beperkt is.

 − Er zijn drie opleidingsniveaus onderscheiden in plaats van vier, waardoor in de nieuwe 
methodiek de meer gebruikelijke indeling in laag, middelbaar en hoog gebruikt kan worden.

 − De methode om levensverwachting naar opleidingsniveau te bepalen is verder afgestemd 
op de bij het CBS gebruikelijke methode om de gewone levensverwachting te bepalen. 
Deze verbetering heeft vooral invloed op de opleidingspecifieke levensverwachtingen 
op leeftijd 0. Het aantal geleefde jaren van 0jarigen werd in de oude methode te hoog 
ingeschat omdat er geen rekening mee werd gehouden dat de 0jarigen gedurende een 
jaar gemiddeld maar een half jaar (kunnen) leven, omdat ze gemiddeld halverwege het 
jaar geboren worden.

 − In de nieuwe methodiek worden niet alleen GLV’s voor mannen en vrouwen apart 
geschat, maar zijn ook GLV’s voor de totale bevolking toegevoegd. Dit is gebeurd omdat 
het CBS sinds enkele jaren ook bij de gewone levensverwachting totaalcijfers presenteert.

 − In de Statlinetabel op basis van de nieuwe methodiek worden ook de in de berekening 
gehanteerde sterftekansen weergegeven. Deze ontbraken in de ‘oude’ tabel, maar werden 
wel vaak als ‘maatwerk’ bij het CBS opgevraagd.

 − In de Statlinetabel op basis van de nieuwe methodiek worden niet langer 
standaardfouten weergegeven, maar ondergrenzen en bovengrenzen van het 
95%betrouwbaarheidsinterval rond de cijfers. Dit sluit aan bij de huidige CBSwerkwijze.

De nieuwe methodiek leidt tot een methodebreuk in de uitkomsten.
In tabel 5.1 zijn, voor de leeftijden 0 jaar, 25 jaar en 65 jaar, de uitkomsten weergegeven 
volgens de oude en de nieuwe methodiek voor de periode 2011–2014. Alleen de 
opleidingsniveaus middelbaar en hoog zijn weergegeven, omdat die niveaus in beide 
methoden op een vergelijkbare manier zijn bepaald.
De meeste verschillen zijn kleiner dan een half jaar. Verschillen van een half jaar tot een heel 
jaar komen echter ook voor en in twee gevallen is het verschil zelfs groter dan een jaar. In 
beide gevallen gaat het daarbij om cijfers over hoogopgeleide vrouwen van leeftijd 0 jaar. Op 
leeftijd 0 jaar speelt mee dat in de nieuwe methodiek de berekening van de 
levensverwachting is afgestemd op de standaardwerkwijze van het CBS. Dat scheelt een half 
jaar. Een andere verklaring voor deze relatief grote verschillen is het relatief kleine aandeel 
hoogopgeleide vrouwen in met name de oudere leeftijdsgroepen. Daardoor zijn de marges 
rond deze cijfers aanzienlijk en kan het overstappen van EBB naar opleidingsniveaubestand 
de uitkomsten relatief sterk beïnvloeden.
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5.1 Gezonde levensverwachting, middelbaar en hoog onderwijsniveau, 2011/2014, oude en 
 nieuwe methode

 

Opleidings-
niveau Geslacht Leeftijd

Oude 
methode

Nieuwe 
methode Verschil

 

 

jaren

 
Levensverwachting middelbaar man 0 80 ,1 79 ,8 −0,3

25 55 ,7 55 ,8 0 ,1
65 18 ,6 18 ,8 0 ,2

vrouw 0 85 ,2 84 ,5 −0,7
25 60 ,7 60 ,5 −0,2
65 22 ,9 22 ,8 −0,1

hoog man 0 82 ,6 83,0 0 ,4
25 58 ,2 59 ,1 0 ,9
65 20,3 21,3 1 ,0

vrouw 0 86 ,9 85 ,5 −1,4
25 62 ,2 61 ,4 −0,8
65 23,9 23,3 −0,6

LV in als goed ervaren gezondheid middelbaar man 0 65 ,8 65 ,4 −0,4
25 42 ,6 42 ,7 0 ,1
65 11 ,6 11 ,7 0 ,1

vrouw 0 66 ,6 65 ,9 −0,7
25 43,9 43,8 −0,1
65 14 ,4 14 ,4 0 ,0

hoog man 0 71 ,7 71 ,8 0 ,1
25 48 ,2 48 ,8 0 ,6
65 14 ,4 15 ,0 0 ,6

vrouw 0 71 ,7 70 ,7 −1,0
25 48 ,5 48 ,0 −0,5
65 15 ,7 15,3 −0,4

LV zonder lichamelijke beperkingen middelbaar man 0 72 ,7 72,3 −0,4
25 48 ,7 48 ,7 0 ,0
65 14 ,2 14,3 0 ,1

vrouw 0 72 ,8 72,3 −0,5
25 49 ,0 48 ,9 −0,1
65 15 ,5 15 ,4 −0,1

hoog man 0 76 ,9 76 ,9 0 ,0
25 52 ,6 53,2 0 ,6
65 16 ,1 16 ,8 0 ,7

vrouw 0 77 ,0 76 ,0 −1,0
25 53,1 52 ,6 −0,5
65 17 ,1 16 ,7 −0,4

LV zonder chronische ziekten middelbaar man 0 47 ,6 47 ,1 −0,5
25 26 ,5 26 ,5 0 ,0
65 4 ,2 4 ,2 0 ,0

vrouw 0 40 ,6 40 ,1 −0,5
25 21 ,1 21 ,0 −0,1
65 3,8 3,8 0 ,0

hoog man 0 52 ,1 51 ,8 −0,3
25 30,8 31,0 0 ,2
65 5 ,5 5 ,8 0,3

vrouw 0 45 ,5 44 ,9 −0,6
25 25 ,1 25 ,0 −0,1
65 4 ,0 3,9 −0,1

LV in goede geestelijke gezondheid middelbaar man 0 74 ,0 73,7 −0,3
25 51 ,2 51,3 0 ,1
65 17 ,2 17 ,4 0 ,2

vrouw 0 75 ,5 74 ,8 −0,7
25 53,6 53,5 −0,1
65 20 ,5 20 ,4 −0,1

hoog man 0 77 ,1 77 ,5 0 ,4
25 54,3 55 ,2 0 ,9
65 19,3 20 ,2 0 ,9

vrouw 0 78 ,2 76 ,0 −2,2
25 56 ,8 56 ,0 −0,8
65 22 ,1 21 ,5 −0,6
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Tabel 5.2 laat de nieuwe uitkomsten voor het opleidingsniveau laag zien en toont ook de 
uitkomsten voor de twee laagste opleidingsniveaus uit de oude methodiek. Te zien is dat de 
nieuwe waarden voor het laagste onderwijsniveau zich, zoals verwacht, bevinden tussen de 
waarden van de oude twee lage opleidingsniveaus.

De figuren 5.3 en 5.4 laten zien hoe de cijfers van de nieuwe methode aansluiten bij de 
cijferreeks die gebaseerd is op de oude methode. Daarbij is gekozen voor de variant van de 
levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. De oude reeks loopt van de periode 
1997/2000 tot en met 2011/2014. De nieuwe reeks loopt van 2011/2014 tot en met 
2013/2016. De zwarte lijn in de figuren geeft de totaalcijfers, dus niet uitgesplitst naar 
opleidingsniveau, van de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Te zien is dat de cijfers in de jaren 2011–2014, de enige periode met cijfers via beide methoden, 
redelijk goed aansluiten. Waarbij het nieuwe cijfers over laagopgeleiden ligt tussen de twee 
laagste opleidingsniveaus uit de oude reeks.

5.2 Gezonde levensverwachting, laag onderwijsniveau, 2011/2014, oude en nieuwe methode
 

 Geslacht  Leeftijd

Opleidingeniveau 
oud 
(max basisschool)  nieuw (laag)

 oud 
 (vmbo, avo onder-
bouw, mbo1)

 

 

jaren

 

Levensverwachting man 0 76 ,6 77 ,0 78 ,6

25 52 ,5 53,3 54,3

65 17 ,1 17 ,1 17 ,8

vrouw 0 80 ,2 81,3 83,0

25 56 ,0 57 ,7 58 ,7

65 19 ,8 20 ,7 21 ,5

LV in als goed ervaren gezondheid man 0 53,0 57 ,8 61,3

25 30,6 35,8 38,8

65 8 ,5 9 ,5 10 ,5

vrouw 0 52 ,7 57 ,4 60 ,9

25 30,8 36,1 39,0

65 8 ,9 10 ,2 11 ,2

LV zonder lichamelijke beperkingen man 0 63,4 66 ,6 69,3

25 39,8 43,5 45 ,6

65 11 ,4 12,3 13,3

vrouw 0 60 ,2 64 ,7 67 ,8

25 37,3 42 ,4 44 ,9

65 10 ,2 11 ,9 13,0

LV zonder chronische ziekten man 0 41 ,0 43,9 46 ,0

25 20 ,7 24 ,1 25 ,7

65 2 ,8 3,5 4 ,0

vrouw 0 37,1 38,8 40 ,2

25 17 ,8 20 ,1 20 ,9

65 3,6 3,4 3,2

LV in goede geestelijke gezondheid man 0 67 ,4 69 ,6 71 ,9

25 44 ,2 46 ,8 48 ,5

65 15 ,4 15 ,5 16 ,2

vrouw 0 66 ,0 69 ,8 72 ,5

25 44 ,1 48 ,4 50 ,5

65 16 ,4 17 ,7 18 ,6
  



CBS | Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding 10

Literatuur

Jagger C, EUROREVES. Health Expectancy Calculation by the Sullivan Method: A Practical 
Guide. REVES Paper 408, 2001.

Robine J.M., Jagger C., Mathers C.D., Crimmins E.M., Suzman R.M., Eds. Determining health 
expectancies. Chichester UK: Wiley, 2003.

Sullivan D.F. A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports 1971;86: 347–354.

5.3   Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid, mannen, 50 jaar

Oud: basisonderwijs
Totaal

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013/20162011/20142009/20122007/20102005/20082003/20062001/20041999/20021997/2000

Nieuw: laag
Oud: Vmbo Oud: Havo, vwo, mbo

Nieuw: middelbaar Nieuw: hoog
Oud: Hbo, universiteit

jaren

5.4   Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid, vrouwen, 50 jaar

Oud: basisonderwijs
Totaal

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013/20162011/20142009/20122007/20102005/20082003/20062001/20041999/20021997/2000

Nieuw: laag
Oud: Vmbo Oud: Havo, vwo, mbo

Nieuw: middelbaar Nieuw: hoog
Oud: Hbo, universiteit

jaren



CBS | Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding 11

Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2016–2017 2016 tot en met 2017
 2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
 2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
 2014/’15–2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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