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Kans om 100 jaar of ouder te worden voor Nederlandse mannen en vrouwen op verschillende leeftijden 

in 2015
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Bron: CBS en eigen vooruitberekeningen.

De kans van een 18-jarige vrouw om 100 te worden is 17 procent. Die kans was in 1950 maar 3 procent. Het 
bereiken van de 100-jarige leeftijd wordt dus steeds minder uitzonderlijk. En in de toekomst zal het nog 
normaler worden. Voor mannen liggen de kansen om 100 te worden een stuk lager dan voor vrouwen. Het 
is de vraag of de burgemeester dan nog langs komt, maar het bereiken van de 100-jarige leeftijd blijft toch 
zeker de moeite van het vieren waard.

Sterke stijging van de kans  
om 100 te worden 

In 2050 zal 28 procent van de 18-jarige vrouwen 
honderd jaar of ouder worden. Een 18-jarige man 
heeft nu een kans van 10 procent om 100 te wor-
den en in 1950 was dat zelfs maar 1 procent. In 
de toekomst zal die kans verder toenemen en in 
2050 is de kans van 18-jarige mannen om 100 te 
worden twee keer zo groot als nu. Voor het bere-
kenen van de kans van een volwassene om 100 
te worden moet een prognose worden gemaakt. 
Pas over 82 jaar weten we zeker hoeveel van de 
18-jarigen van nu inderdaad de 100-jarige leef-
tijd zullen hebben bereikt. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) maakt prognoses van de 
sterfte tot het jaar 2060. Dit betekent dat we al-
leen voor mensen die in 1960 of eerder zijn ge-
boren kunnen berekenen wat de kans is om 100 
te worden. Om ook voor jongere generaties die 
kans uit te rekenen hebben we uitgaande van de 
CBS-prognose de sterfte verder in de toekomst 
doorgerekend, waarbij we ervan uit zijn gegaan 
dat de trend van dalende sterftecijfers zich ook 
op de lange termijn zal voortzetten.

De kans van een 18-jarige om 100 te worden is 
hoger dan die voor iemand van middelbare leef-
tijd (zie figuur). Terwijl een 18-jarige vrouw een 
kans heeft van een op zeven om 100 te worden 
is die kans voor een vrouw van in de veertig een 
op tien. En voor zeventigers is die kans maar een 
op twintig. De reden dat de kansen voor jongeren 
hoger liggen, is dat zij nog veel meer jaren kun-
nen profiteren van medische vooruitgang. Al-
leen voor 80-plussers neemt de kans om 100 te 
worden toe naarmate ze ouder worden, omdat de 
periode tot de 100 jaar steeds korter wordt. Voor 
mannen zijn de kansen om 100 te worden op alle 
leeftijden 40 procent lager dan voor vrouwen.
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