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Ouderen in Europa
EU-regionaal

De vergrijzing in Europa zal zich de komende decennia voortzetten.
Vrouwen worden ouder dan mannen, maar zijn langer nietgetrouwd. Ook is drie kwart van de oudere alleenstaanden een
vrouw. De kwaliteit van de extra jaren ten opzichte van die van de
man zijn niet gunstig.
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