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INDEX: Ouderen
In deze INDEX die vandaag verschijnt worden enkele bruikbare
resultaten van onderzoek over ouderen gepresenteerd. De volgende
onderwerpen komen aan bod:

Bevolkingsontwikkeling verandert familierelaties

De veranderingen in sterfte- en geboortepatronen hebben geleid tot
veranderingen in de samenstelling van families. Als gevolg van het
afgenomen kindertal zijn er binnen families minder relaties tussen
generatiegenoten zoals broers en zusters, nichten en neven. Door de
stijging van de levensverwachting blijven daarnaast oudere familieleden
langer in leven. Drie, vier en zelfs vijf generaties familieleden kunnen
gelijktijdig in leven zijn.

Ouderen worden steeds ouder

Het aantal 65-plussers is de afgelopen decennia gestegen van nog
geen 800 duizend in 1950 tot bijna 2,2 miljoen in 2000. In diezelfde tijd
nam het aantal hoogbejaarden (80-plus) toe van 100 duizend tot een
half miljoen. De toename van het aantal ouderen heeft onder meer te
maken met de toegenomen levensverwachting. Hierdoor worden niet
alleen meer mensen oud, maar worden ouderen ook steeds ouder.

Toeristen met ervaring

Zes van de tien ouderen gaan minstens één keer per jaar op vakantie.
Ouderen brengen met z’n allen 4,6 miljoen vakanties door, een
gemiddelde van 2,2 vakanties per deelnemer per jaar. Van de overige
leeftijdsgroepen gaat gemiddeld bijna acht van de tien mensen op
vakantie, maar blijft het gemiddeld aantal vakanties per jaar beperkt tot
1,6. Uit deze cijfers blijkt dat het beeld van de lange vakanties van
ouderen sterk wordt gekleurd door een relatief kleine groep mensen die
er regelmatig op uit trekt. Vooral de bezitters van een stacaravan,
kajuitboot of tweede woning, onder wie veel jonge senioren, blijken zeer
frequente vakantiegangers te zijn.
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Zelfstandig oud

Ouderen hebben steeds minder kans om in een verzorgingshuis te
worden opgenomen. In de periode 1995–2000 is de bevolking van 70
jaar of ouder met bijna zeven procent toegenomen. Tegelijkertijd daalde
het aantal mensen van die leeftijd dat in een zorginstelling woont met
tien procent.

Ouderen langer aan het werk

Het overheidsbeleid om ouderen langer aan het werk te houden lijkt
succes te hebben. De arbeidsdeelname van ouderen neemt de laatste
jaren toe. Een derde van de 55- tot 65-jarigen heeft inmiddels betaald
werk.

Actieve ouderen

Ouderen doen nog veel aan sport. Van de 55- tot 65-jarigen sport 43
procent, van de 75-plussers nog 18 procent.  Wandelen en fietsen zijn
activiteiten die het meest door ouderen worden verricht.

Voortgaande vergrijzing

In 1999 is Italië het meest vergrijsde land van Europa. Nederland staat
met achttien procent  ouderen vrijwel onderaan. Deze positie is
verbonden aan het feit dat – als gevolg van de intense en langdurige
babyboom in ons land – het aantal vrouwen dat thans in de vruchtbare
leeftijd is, zeer aanzienlijk is. Zelfs wanneer deze vrouwen weinig
kinderen krijgen, loopt het totaal aan geboorten nog aardig op. Dit is
tevens de achtergrond van de nog relatief jonge bevolking in ons land.
De vooruitberekeningen van de Verenigde Naties geven duidelijk aan
dat de vergrijzing van Europa doorgaat. Ook in de komende decennia
zullen de Zuid-Europese landen de hoogste percentages ouderen
vertonen. In deze vooruitberekeningen klimt Nederland overigens door
naar een plaats in het middenveld.

Conjunctuurbericht
In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de
meest recente cijfers over de Nederlandse economie

Noot voor de redactie

Voor het toesturen van een artikel per fax of overige informatie kunt u
contact opnemen met de Indexredactie van het CBS in Voorburg, tel.
(070) 337 49 56. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel. (070) 337 58 16.


