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VERGRIJZING

• De langetermijnmotor van vergrijzing is de 
demografische transitie (ruwweg 1850-1950), 
dat is de overgang van hoge naar lage
geboorte- en sterftecijfers

• Extra ‘booster’: naoorlogse toename (ruwweg
1945-1965) van het geboortecijfer (babyboom)

• Vanaf 1965: maatschappelijke transformatie
met impact op (de aard van) palliatieve zorg

• Aanhoudend lage vruchtbaarheid, lage
sterfte en vergrijzing binnen de vergrijzing

• Een rist van veranderingen in de private 
leefwereld



Natuurlijke groei 1830 – 1990







Leeftijdsspecifieke sterftekans naar geslacht, 

België, 1900 versus 2006
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Sekseratio naar leeftijd in België (2020)
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Bevolking naar
leeftijd en 

geslacht, 2019 
versus 2070



Gezonde levensverwachting
• Of ook de gezonde levensverwachting is toegenomen, hangt af van wat je onder 

‘gezondheid’ verstaat. Als we dat zien als voortzetting van activiteiten die 
mensen gewoon waren/zijn te doen, dan is er weinig of geen toename van het 
aantal levensjaren zonder beperking. En het aantal te verwachten levensjaren 
met ernstige beperkingen is gelijk gebleven

Bronnen
• Demos, 36(2020), 4-7 
• Damiano Uccheddu (2022). Gender inequalities in health at older ages: a longitudinal and comparative investigation across

European countries. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.203462383

• Oorzaken: artrose, hartziektes, chronische longziekten, angst en depressie. 
Boven de 80 komen daar ook nog beroerte en dementie bij

• Recent onderzoek Sciensano: vooral mentale problemen (concreet: depressie) en 
middelengebruik spelen een rol

https://doi.org/10.33612/diss.203462383


Vergrijzing 

van de 

actieve 

bevolking

Het aantal ouderen (plus 60) zal de komende 
dertig jaar sterker toenemen dan de bevolking 
op actieve (“werkzame”) leeftijd. Dat leidt tot 
toenemende druk op de beroepsbevolking.

Hoe hierop reageren? 
• Proberen om de omvang van de 

beroepsbevolking te vergroten door 
arbeidsmigratie en/of door het verhogen 
van de arbeidsparticipatie (vrouwen, 
ouderen, personen met een 
migratieachtergrond) 

• Investeren in preventie om de groei van 
de zorgvraag af te remmen, onder meer 
door gezondheidsmanagement en door 
gepersonaliseerde zorg





De oudjes 

praten niet, 

of hoogstens 

af en toe … 
(Liesbeth List)

Als ouderen over hun emoties en over de toekomst 
praten, gaat dat vaak over “vroeger”, over vreugde en 
dankbaarheid, maar vaak ook over onrust, 
bezorgdheid, onzekerheid, schrik, en angst …

• Om ziek te worden
• Om pijn te hebben
• Om te hervallen
• Om eenzaam te worden
• Om niet meer uit bed te geraken
• Om te vallen
• Om reuma te krijgen
• Om arm(er) te worden
• Om dement te worden
• Om over de toekomst te praten
• Om onder de ogen van de samenleving te komen 
• Om te sterven

Dan komen gezin en familie in het vizier, maar die zijn fel 
veranderd de voorbije decennia
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Van 
standaardgezin
naar
relatieprisma



Het klassieke kerngezin: eenvoudige stamboom



Het naoorlogse
kern- of 
standaardgezin

• ‘Veel’ en ‘jong’ huwen
• Spoedig na huwelijkssluiting drie tot 

vier kinderen (binnen het huwelijk)
• Geen zijpistes (zoals onwettige

kinderen) en geen tussenstations
(zoals ongehuwd samenwonen)

• Echtscheiding: zeldzaam

Triomf van het klassieke kerngezin
(het boomergezin) 



Vanaf 1965: socio-demografische verandering
• Minder en later huwen
• Minder en later kinderen
• Meer ongehuwd samenwonen, ook na relatie-ontbinding, op alle 

leeftijden
• Meer geboortes buiten het huwelijk
• Meer echtscheidingen
• Toename van het opleidingsniveau van vrouwen
• Meer tewerkstelling buitenshuis van vrouwen

Resultaat: geen standaardlevensloop, geen uniformiteit en geen
homogeniteit, wel meer diversiteit, heterogeniteit, flexibiliteit en fluïditeit



Andere
relatiedraden
hebben
gevolgen
voor:

• Meervoudig partnerschap en 
meervoudig ouderschap

• Inter- en intragenerationele verhoudingen
• Broer-zusrelaties
• Socialisatie- en leerprocessen
• Grootouders en kleinkinderen
• Woon-, werk- en schoolverkeer

(voorbeeld: co-ouderschap versus 
vogelnestgezin)

• …



Ooit-gehuwd per geboortecohorte (%)

Geboortecohorte Mannen Vrouwen

25 jaar Ooit 25 jaar Ooit

1950-’59 61 90 79 94

1960-’69 39 82 62 87

1970-’79 18 63 36 72

1980-’89 (*) 9 35 20 44

Bron: Rijksregister ; (*) schatting



Cumulatief aandeel door echtscheiding ontbonden 

huwelijken (naar huwelijksgeneratie) (BRON: STABEL, echtscheidingsstatistiek)
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Samengevat: 

vijftig jaar 

socio-

demografische 

verandering

• Minder kinderen
• Hogere levensverwachting
• Meer alleenstaanden (50% in 2060) en 

langer alleen
• Diverser naar migratie-achtergrond
• Fluïde gezinsstructuren en permeabele 

gezinsgrenzen

Grijzer, diverser, fluïder, drukker



Handrem: oppassen met gemiddelden

Recent (twee à drie decennia): signalen van ongelijke ontwikkeling van 
huwen en scheiden naar van sociale status. Voorbeeld:

• Percentage echtscheidingen (VS, naar huwelijkscohorte)
Laag opleidingsniveau: van 35% in 1975-’79 tot 40% in 1990-’95
Hoog opleidingsniveau: van 30% in 1975-’79 tot 18% in 1990-’95

Is de divorce divide een social-class divide?



Relatieve echtscheidingscijfers naar zijn en 

haar opleiding, België, 2001-2006
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Houdingen eerstejaarsstudenten KU Leuven
2002 2019 Verschil

Stellingen 0 + 0 + %

1. Het is oké om kinderen te krijgen buiten het huwelijk 21 50 14 74 +24

2. Homo’s moeten ook kunnen huwen 11 82 3 96 +14

3. Alleenstaande ouders kunnen even goed een kind opvoeden als twee ouders 27 47 23 58 +11

4. Ik vind het best oké dat twee mensen besluiten om te trouwen met in hun achterhoofd de gedachte: “als het niet 

lukt, kunnen we nog altijd uit de echt scheiden”
11 6 13 12 +6

28. Een kind heeft zijn vader en zijn moeder nodig 13 81 17 67 -14

29. Tegenwoordig gaan koppels al te gemakkelijk over tot een echtscheiding 23 71 30 55 -16

30. Een kind is het gelukkigst in een intact gezin 25 61 30 43 -18

31. Het huwelijk is de beste basis voor een goed gezinsleven 32 29 19 10 -19

32. De echtscheidingsprocedure zou veel sneller moeten verlopen 25 67 43 48 -19

33. Kinderen hebben meer zekerheid als zij binnen een huwelijk worden geboren 27 47 24 20 -27



Gezinsattitudes van jongeren (1997 versus 2019)
% Ja

1997 2019

Ilse en Dirk zijn beiden dertig jaar getrouwd. Zij hebben een zes jaar oude zoon. Vormen zij een gezin? 99 99

Anja en Stijn zijn dertigers en wonen ongehuwd samen. Zij hebben een zes jaar oud dochtertje. Vormen zij samen een gezin? 98 99

Cecilia is gescheiden en heeft een dochtertje, Karin, van 10 jaar oud die bij haar woont. Vormen zij beiden een gezin? 90 95

Kristel is uit de echt gescheiden en hertrouwd met een man zonder kinderen. Zij heeft uit haar vorig huwelijk een zoon van zes jaar. 
Vormen deze drie een gezin?

89 95

Eva en Peter zijn gehuwd en hebben een dochter Naomi, die bij hen woont. Zij hebben ook een zoon Bart die in een andere stad woont. 
Vormen deze vier personen een gezin?

84 93

Lena en Lisa zijn dertigers die als partners samenwonen. Ook Lotte, het zesjarig dochtertje van Lisa woont bij hen. Vormen zij een gezin? 85 92

Kan iemand die overleden is nog altijd als gezinslid beschouwd worden? 60 85

Jef en Maria zijn de grootouders van kleine Kim, die bij hen inwoont. De vader en moeder van Kim zijn gescheiden en wonen elders. 
Vormen de grootouders en hun kleinkind een gezin?

78 78

Wouters ouders zijn uit mekaar en Wouter woont bij zijn vader. Zijn moeder Ine woont aan het andere eind van de stad en ziet haar 
zoon om de twee weekends. Vormen Wouter en Inge een gezin?

37 71

Kurt is gescheiden van Griet. Zij hebben samen een dochtertje die nu bij Griet woont. Kurt woont in het andere deel van de stad. Kurt 
ziet zijn dochtertje om de twee weekends. Vormen dochter en vader een gezin?

37 71

Annie woont samen met haar vriend. Zij hebben drie honden. Vormt dit vijftal een gezin? 47 72



INHOUD EN SRUCTUUR

Een turbo-motor: (dubbele) vergrijzing

Zand of olie in de motor? 

Recente gezinskenmerken en -processen

Maatschappelijke kanaries: 

opvattingen van jongeren over ‘relaties’

Vragen en denkpistes van een 

‘buitenstaander’

Vlaams Congres Palliatieve Zorg | 2022



De zorgvraag: grijzer, drukker, 

diverser, technischer

Naast veroudering en verandering van 
gezinskenmerken, ook: 

• Toename van het opleidingsniveau
• Mondige burgers en patiënten
• Knipperlicht: dat is gendergestuurd

• Superdiversiteit
• Intersectionaliteit
• Culturele sensitiviteit

• Medisch-technologische innovatie
• Ubiquitous medical technology



De mondige burger
• Meer burgers nemen zelf en zelfstandig initiatieven om (lokale) problemen, ook inzake

gezondheid en ziekte, aan te pakken en daarvoor kleinschalige overleg-, beslis- en doe-
structuren uit te bouwen (collectieve actie)

• Dat gebeurt onder meer door de uitbouw van lokale gemeenschappen en horizontale
netwerken:
• Van ik naar wij
• Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid

• Dat is een soort “derde macht”, naast die van de overheid en de vrije markt. Dat geeft
meer stabiliteit

Dat is een signaal van solidariteit, van ‘solidariseren’ en van hoop 



De mondige patiënt

“In het ziekenhuis van de toekomst wil de patiënt meer betrokken worden
in zijn/haar zorgen en verwacht de patiënt een meer gepersonaliseerde
zorg. De patiënt zal zelf mee beslissingen welke behandelingen wel of niet
uitgevoerd worden. De patiënt neemt zelf individuele
verantwoordelijkheid op in de eigen gezondheid, wat enkel realiseerbaar is 
als zorgverstrekkers de patiënt voldoende informeren en mee betrekken in 
het nemen van beslissingen. Deze betrokkenheid van de patiënt is erg 
belangrijk, gezien de impact op de kwaliteit van zorg. Een geïnformeerde
en betrokken patiënt voorkomt veiligheidsincidenten en verbetert
bovendien de zorgveiligheid.”

Groenboek over de toekomst van het ziekenhuis (2019)
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Groenboek%20Hospital%20of%20the%20future.pdf

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Groenboek%20Hospital%20of%20the%20future.pdf


Lastigheden
• Toename van de levensverwachting is ook toename van de ecologische voetafdruk. Is 

dat een probleem, of niet? Waarom (niet)? 
• Zijn er ecologische, sociale, culturele of andere redenen om de toename van de 

levensverwachting niet verder na te streven?
• Is/wordt palliatieve zorg iets van/voor de hogere sociale groepen?
• Opvallend: inzake palliatieve zorg ontbreekt er empirische informatie over 

‘verschillen’ naar de usual suspects in de sociale wetenschappen, onder meer gender, 
socio-economische verschillen en migratiestatus

• Waarom negeert de samenleving soms (vaak?) datgene wat zin geeft aan het leven? 
• Inzetten van ouderen voor sociale en economische functies
• Aanpassen van de woonsituatie (meergeneratiewoningen)
• Oprichten van wooncentra waar alle generaties samen en door elkaar leven

• Blijvende meta-vragen
• Hoe wil je sterven?
• Hoeveel medische zorg wil je? En hoelang?


