
3

e
y

e
  

z
ic

h
t

 o
p

 t
r

e
n

d
s

m
aa

rt
 2

0
0

6

zie ook: www.eye.nl
I N C O N T E X T

Vergrijzing blijft doorzetten
VERGRIJZING BLI JFT  DOORZETTEN
Op 1 januari 2005 telde Nederland 16,3
miljoen inwoners. In 1950 waren er nog
maar 10 miljoen Nederlanders. Naar ver-
wachting zal het aantal Nederlanders blij-
ven toenemen tot 2035 om dan het maxi-
mum van 17 miljoen te bereiken.
Ook het aantal 65-plussers zal de komen-
de jaren blijven toenemen, vooral in de
jaren 2010-2035. In die periode worden de
babyboomers (geboren net na WO II tot
aan begin jaren ‘70) 65 jaar. Na 2035
neemt het aantal 65-plussers af, omdat er
sinds de jaren ’70 minder kinderen zijn
geboren. Dit komt onder andere door het
gebruik van de pil.

ZELFDODING VAAK DOOR MANNEN
VAN MIDDELBARE LEEFTI JD
In 2004 hebben ruim 1,5 duizend Neder-
landers zichzelf van het leven beroofd. In
ruim twee derde van de gevallen ging het
hierbij om mannen. De meeste zelfdodin-
gen worden gepleegd door personen tus-
sen 30 en 60 jaar. Onder ongehuwde
mannen onder de 50 jaar is het percenta-
ge zelfdodingen opvallend hoog, maar
ook onder gehuwde mannen tussen 40 en
60 jaar. De meest gebruikte methoden
voor zelfdoding zijn ophanging of inname
van (een combinatie van) medicijnen,
alcohol of drugs. In de meeste gevallen
vormen psychische stoornissen zoals
depressie het motief voor de zelfdoding.

VOORAL JONGERE ZWARE DRINKER
In 2004 rookten drie op de tien Nederlan-
ders van 12 jaar en ouder. Een kwart van
deze rokers (7 procent van de bevolking)
was zware roker: zij rookten gemiddeld
twintig of meer sigaretten per dag. Ruim
acht op de tien Nederlanders dronken in
2004 wel eens alcohol. Twaalf procent van
de bevolking was een zware drinker: op
minimaal één dag in de week dronken zij
zes of meer glazen alcohol. Het percenta-
ge zware drinkers was in de leeftijdsgroep
15-24 jaar het hoogst en het percentage
zware rokers juist in de groep 45-64 jaar.

In Context is tot stand gekomen in samenwer-

king met het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl.

Figuur 1 Nederlandse bevolking 1950-2050.

Figuur 2 Zelfdoding 2004.

Figuur 3 Roken en drankgebruik 2004.
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