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Dat vrouwen in ons land over het alge-
meen ouder worden dan mannen zal
snel verleden tijd zijn. Dat voorspelt
Theo van Tilburg, hoogleraar sociale
gerontologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Zowel mannen als vrou-
wen zullen in 2030 ouder worden dan
in 2012, maar de levensverwachting
vanmannen stijgt met vier jaar harder
dan die van vrouwen, die naar ver-
wachting twee jaar ouder worden, zo
blijkt uit een gisteren gepubliceerde
prognose van het centraal Bureau voor
Statistiek (CBS).

Vrouwen,geboren in 2030, worden
naar verwachtingmet ruim85 jaar nog
altijd ouder dan demannen (82,5 jaar),
maar volgens Van Tilburg is het slechts
een kwestie van tijd voordat het gat ge-
dicht is. ”Uiteindelijk zal de levensver-
wachting van mannen en vrouwen ge-
lijk zijn.”

Roken en stress zijn volgens Van Til-
burg belangrijke factoren waardoor
het verschil in levensverwachting tus-
sen mannen en vrouwen afneemt.
”Mannen zijn gezonder gaan leven”,
zegt Van Tilburg. ”Ze zijn minder gaan
roken, terwijl het aantal vrouwen dat
rookt in de afgelopen twintig jaar juist
is toegenomen. Daarnaast is hartfalen
een veelvoorkomende doodsoorzaak
onder mannen. Vaak veroorzaakt door
stress van het werk. Vrouwen hebben
allerlei soorten nieuwe taken en func-
ties gekregen, carrières die ook stress
bezorgen. Vrouwen zijn eigenlijk
steeds meer op mannen gaan lijken.”

Ook na 2030 zal de levensverwach-

Vrouwen die in 2030 geboren worden, worden naar verwachting met ruim 85 jaar nog altijd ouder dan de mannen waarvan de levensverwachting dan
82,5 jaar is, maar het verschil wordt steeds kleiner. / ANP

Man in de toekomst
net zo oud als vrouw
Cijfers. De levensverwachting
van mannen en vrouwen in
Nederland stijgt. Vrouwen
worden nog altijd ouder,
maar mannen zijn hard op
weg net zo oud te worden.

ting van zowel mannen als vrouwen in
ons land blijven toenemen, zo ver-
wacht Van Tilburg. ”Maar niet onein-
dig. Er zal steeds meer moeten worden
geïnvesteerd om de levensduur van
mensen te verlengen. Waar honderd
jaar geleden schoon drinkwater rela-
tiefmakkelijk voor een langere levens-
duur zorgde,moet er nu veel geld geïn-
vesteerd worden in bijvoorbeeld medi-
cijnen om ziektes als kanker niet lan-
ger dodelijk te laten zijn. Aan dat
steeds meer investeren om de levens-
duur te verlengen zit een maatschap-
pelijke eindigheid. Het blijft toekomst
voorspellen, maar ik verwacht dat de
stijgende lijn in 2050 zal stoppen. Een
jaar of 95 zal dande levensverwachting
voor zowel mannen als vrouwen zijn.”

De Nederlandse man die eind mei een
dodelijk ongeluk veroorzaakte in
Nieuw-Zeeland had eerder op die dag
ook al een ongeluk gehad. Dat heeft de
Nieuw-Zeelandse politie gisteren naar
buitengebracht. Bij het ongeval inCan-
terbury was niemand anders betrok-
ken. Verdere details wilde de politie
niet bekendmaken.

De 52-jarige Nederlander gaf giste-
ren voor de rechter toe dat hij door na-
latigheid het dodelijke ongeluk heeft
veroorzaakt waarbij drie mensen om-
kwamen: een Nieuw-Zeelandse vrouw
van49,haardochter van12eneeneven
oude vriendin van het meisje. Volgens

zijn advocaat kan de Nederlander zich
niets herinneren van het ongeluk,
meldden Nieuw-Zeelandse media gis-
teren.

De toerist negeerde een stopteken
op eenkruispunt. Hij reed in op een an-
dere auto. De man die achter het stuur
van die auto zat, raakte zwaargewond.
De Nederlander liep lichte verwondin-
gen op. Hij is op borgtocht vrij, maar
mag Nieuw-Zeeland niet uit en heeft
zijn paspoort ingeleverd.

Het ongeluk gebeurde in de plaats
Rakaia, ten zuiden van Christchurch
op het Zuidereiland van Nieuw-Zee-
land. ANP

Auto. Nederlander die ongeluk
veroorzaakte in Nieuw-Zeeland
had eerder ook al een ongeluk

Man zonder fysieke beperking

75,5
jaar zullen mannen in 2030 naar verwachting leven
zonder fysieke beperkingen. In de periode 2009-2012
was dit 71 jaar

Vrouw zonder fysieke beperking

74
jaar zullen vrouwen in 2030 naar verwachting leven
zonder fysieke beperkingen. In de periode 2009-2012
was dit 69,5 jaar.

HET DRAAGINSIGNE VETERANEN

KIJK OOK OP WWW.VETERANENDAG.NL EN WWW.VETERANENINSTITUUT.NL

Iedere uitgezondenmilitair krijgt
vanDefensie het ‘het Veteranen-
insigne’. Door dit insigne herken je
een veteraan.

Zaterdag 28 juni is de 10eNeder-
landse Veteranendag. Als je de
komende dagen iemand zietmet
dit insigne, vraag eens naar het
verhaal erachter.Want 115.000

Nederlandse veteranen, ingezet
van de TweedeWereldoorlog tot
inMali, hebben allemaal hun
eigen verhaal.

Wat weet jij eigenlijk van vetera-
nen? Test snel je kennis op
facebook.com/Veteraneninstituut
enwin een exclusieve ballonvaart
met de Koninklijke Luchtmacht.

WAT BETEKENT DIT?

WIE DRAAGT DIT?

Ziggo daagt hackers, studenten en
IT’ers uit om de nieuwe WifiSpots
te kraken. Het telecombedrijf
organiseert volgende week maan-
dag een zogeheten hackaton.
Deelnemers krijgen de opdracht in
te breken in het wifi-netwerk dat
gebruik maakt van de thuismo-
dems van klanten. Met de actie
hoopt Ziggo eventuele lekken of
verbeterpunten in de beveiliging
te ontdekken. Het bedrijf is ervan
overtuigd dat de beveiliging goed
is dichtgetimmerd. Maar de Wifi-
Spots zijn tot nu toe alleen op
kleinere schaal getest, door techni-
ci van Ziggo zelf en door een ex-
tern bedrijf. De thuismodems van
1,2 miljoen klanten van Ziggo zijn
sinds vorige zomer tegelijkertijd
een ’wifi-hotspot’ voor vreemden
die buiten op straat lopen. Ze
hoeven overigens niet bang te zijn
dat bij hen wordt ingebroken. ANP

Kraken

Ziggo daagt uit tot
hacken WifiSpots

Het Deense deel van de Wadden-
zee komt op de werelderfgoedlijst
te staan. Dat heeft het werelderf-
goedcomité van Unesco besloten.
Na het Nederlandse en Duitse
gedeelte, is daarmee de hele Wad-
denzee één werelderfgoedgebied.
Het Nederlandse en Duitse deel
van de Waddenzee staan al sinds
2009 op de lijst. Het Gezamenlijke
Waddenzee Secretariaat in Wil-
helmshaven reageerde gisteren
verheugd op de uitbreiding met de
Deense Waddenzee. De Wadden-
zee is met ongeveer 11.500 vierkan-
te kilometer het grootste aaneen-
gesloten gebied met wad- en zand-
platen en eilanden ter wereld.
Miljoenen trekvogels maken er
jaarlijks in de lente en de herfst
een tussenstop. Nederland, Duits-
land en Denemarken zijn samen
verantwoordelijk voor de Wadden-
zee. ANP

Natuur

Hele Waddenzee op
werelderfgoedlijst
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Roken

”Mannen zijn minder gaan
roken, terwijl het aantal
vrouwen dat rookt in de
afgelopen twintig jaar juist is
toegenomen.”
Theo van Ti lburg
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