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Vrouwen leven over het algemeen langer 
dan mannen en deze verschillen zijn het 
grootst in Oost-Europa. Vrouwen leven 
hier ongeveer 10 jaar langer dan mannen. 
Het verschil in leefstijl tussen mannen en 
vrouwen speelt een belangrijke rol, vooral 
het verschil in alcoholconsumptie. 

Het is een bekend gegeven dat vrouwen over het algemeen een hogere levensver-
wachting hebben dan mannen. Het gemiddelde man-vrouwverschil op wereldniveau 
bedroeg volgens de Verenigde Naties in 2017 4,6 jaar, het resultaat van het verschil 
tussen de gemiddelde levensverwachting bij geboorte van vrouwen van 73,2 jaar en 
de levensverwachting van mannen van 68,6 jaar. Uiteraard zijn er wereldwijd grote 
verschillen. In Nederland bedroeg de levensverwachting bij geboorte voor mannen in 
2017 80,1 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar, een verschil van 3,2 jaar. Het is echter ook 
bekend dat in Oost-Europa dit verschil tussen mannen en vrouwen veel groter is. Mo-
menteel kent Oost-Europa zelfs wereldwijd het hoogste verschil: vrouwen leven hier 
9,8 jaar langer dan mannen, met als uitschieters landen als Rusland (11,3 jaar), Wit 
Rusland (11,1 jaar) en Oekraïne (10,0 jaar). Een deel van deze man-vrouwverschillen 
in levensverwachting kan verklaard worden door biologische factoren die verschil-
len tussen man en vrouw (denk aan genen en hormonen). Echter, het grootste deel 
van dit verschil in sterfterisico’s is niet zozeer biologisch maar te wijten aan gedrag of 
leefstijl, in het bijzonder roken en alcoholconsumptie. Beide leefstijlfactoren hebben 
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belangrijke schadelijke effecten op de gezond-
heid via bijvoorbeeld longkanker (roken), lever-
cirrose (alcohol) en hartaandoeningen (roken en 
alcohol).

In Oost-Europa zijn vooral de verschillen in al-
coholgebruik tussen mannen en vrouwen groot, 
en groter dan elders in Europa. Mannen in Oost-
Europa – in het bijzonder in de leeftijdscategorie 
20-60 jaar – drinken aanzienlijk meer alcohol dan 
vrouwen en vertonen ook meer risicovol drink-
gedrag. Met dat laatste wordt vooral gedoeld op 
‘binge’-drinken: het nuttigen van een grote hoe-
veelheid alcohol per gelegenheid. Tabel 1 biedt 
een blik op de verschillen tussen mannen en 
vrouwen in (risicovol) alcoholgebruik voor acht 
geselecteerde Oost-Europese landen voor het 
jaar 2010. Om deze cijfers enigszins te relateren 
aan de Nederlandse praktijk is onderin de tabel 
het Nederlandse niveau van alcoholconsump-
tie weergegeven (aan de hand van cijfers van de 
Wereldgezondheidsorganisatie). Het consumptie-
niveau van drinkers in de acht Oost-Europese lan-
den ligt bijna twee keer hoger dan in Nederland. 
Alhoewel ook in Nederland mannelijke drinkers 
meer alcohol nuttigen dan vrouwelijke drinkers, 
is het verschil tussen mannen en vrouwen een 
stuk groter in de acht Oost-Europese landen. Dit-
zelfde geldt als we kijken naar het voorkomen van 
riskant alcoholgebruik onder de bevolking, hoe-
wel daar, volgens deze cijfers, het verschil tussen 
Nederland en Roemenië en Polen meevalt. 

De cruciale vraag is echter hoe groot de invloed 
van deze man-vrouwverschillen in alcoholge-
bruik is op de man-vrouwverschillen in levens-
verwachting. Dit hebben we onderzocht voor de 
bovengenoemde groep van Oost-Europese lan-
den door per land de alcohol-gerelateerde sterfte 
voor mannen en vrouwen te schatten (zie kader) 
en het toepassen van demografische (decomposi-
tie) technieken op het verschil in levensverwach-
ting tussen mannen en vrouwen. Om te zien of 
er veranderingen over de tijd zijn aan te wijzen, 
mogelijk in verband met veranderingen in het 
gezondheidsbeleid, richtten we ons in dit onder-
zoek op de jaren 1990 tot en met 2013.

Alcoholgebruik en levensverwachting
Om een goed beeld te krijgen van de stand van 
zaken beginnen we met een dwarsdoorsnede voor 
het jaar 2012, het meest recente jaar waarvoor in-
formatie beschikbaar is voor alle acht landen in 
het onderzoek. In 2012 bedroeg het gemiddelde 
verschil in levensverwachting bij geboorte in de 
acht landen 9,6 jaar, in het voordeel van vrou-
wen (zie tabel 2). De hogere alcohol-gerelateerde 
sterfte onder mannen in vergelijking tot vrouwen 
droeg gemiddeld genomen 1,7 jaar bij aan dit tota-
le verschil. Met ander woorden, circa 18 procent 
van de man-vrouw verschillen in levensverwach-
ting hebben te maken met alcohol. Als we naar de 
afzonderlijke landen kijken dan zijn er aanzienlij-
ke verschillen in de alcoholbijdrage van 1,4 jaar in 
Polen en Roemenië tot 2,1 jaar in Rusland en 2,4 
jaar in Litouwen. In alle acht landen was de bij-
drage echter 15 procent of meer, waarbij de hoog-
ste relatieve bijdrage geldt voor Litouwen (21,5%) 
en de laagste voor Oekraïne (15,1%).

Tabel 1. Verschillen in alcoholconsumptie tussen mannen en vrouwen (15 jaar en ouder) gerangschikt 

naar verschil in alcoholconsumptie, 2010

Moldavië 35,4 14,8 20,6 49,4% 17,1% 32,2%

Litouwen 33,3 13,5 19,8 50,6% 25,0% 25,6%

Roemenië 30,7 10,9 19,8 13,8% 1,7% 12,1%

Rusland 32,0 12,6 19,4 29,8% 10,3% 19,5%

Oekraïne 30,0 11,2 18,8 35,2% 12,1% 23,1%

Polen 31,5 14,0 17,5 10,1% 0,9% 9,2%

Letland 26,5 10,1 16,4 30,3% 13,2% 17,1%

Estland 22,9 8,7 14,2 40,1% 9,3% 30,8%

      

Ongewogen gemiddelde 30,3 12,0 18,3 32,4% 11,2% 21,2%

      

PM: Nederland 15,1 7,1 8,0 10,5% 1,3% 9,2%

* Alcoholconsumptie van op z’n minst 60 gram pure alcohol bij op z’n minst één gelegenheid in de afgelopen 30 dagen.

Bron: WHO (2014).

Tabel 2. Absolute en relatieve bijdrage van alcoholgebruik aan het verschil in levensverwachting tus-

sen mannen en vrouwen in Oost-Europa, 2012

Moldavië 8,9 1,6 18,0%

Litouwen 11,2 2,4 21,5%

Roemenië 7,0 1,4 19,9%

Rusland 11,3 2,1 18,6%

Oekraïne 9,9 1,5 15,1%

Polen 8,3 1,4 16,9%

Letland 10,0 1,6 16,0%

Estland 10,3 1,8 17,4%

   

Ongewogen gemiddelde 9,6 1,7 17,9%

Bron: Trias-Llimós & Janssen (2018).

Foto: Janis Petranis /Flickr
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Het beeld voor 2012 stemt derhalve niet vrolijk, 
maar mogelijk dat de ontwikkelingen over de tijd 
enige vooruitgang laten zien. In de onderstaande 
figuur worden de man-vrouwverschillen in le-
vensverwachting getoond vanaf 1990 voor de 
acht Oost-Europese landen. In de meeste landen 
vertoont het man-vrouwverschil in de levensver-
wachting een onregelmatig patroon, gelijk een 
‘dronkenman’, met een sterke toename begin ja-
ren negentig, gevolgd door dalingen eind jaren 
negentig, om, in Litouwen, Rusland en Oekra-
ine, weer toe te nemen tot ongeveer 2005. De 
bijdrage van alcohol-gerelateerde sterfte aan de 
man-vrouwverschillen in levensverwachting ver-
toont net zo’n onregelmatig patroon als het to-
tale man-vrouwverschil, met een tendens tot een 
toename tot 2005, vooral in Litouwen, Rusland 
en Oekraïne. Vanaf ongeveer 2005 is de bijdrage 
van alcohol-gerelateerde sterfte aan het man-
vrouwverschil in levensverwachting gedaald in 
alle landen, met uitzondering van Moldavië. Over 
de periode 1990-2012 droeg alcohol-gerelateerde 
sterfte gemiddeld 1,9 jaar bij aan het man-vrouw 
verschil in levensverwachting, oftewel 18,8 pro-
cent.

Verklaring
De grote bijdrage van man-vrouwverschillen in 
alcohol-gerelateerde sterfte aan de verschillen 
in levensverwachting, kunnen duidelijk terugge-
voerd worden op de verschillende alcoholcon-
sumptiepatronen tussen mannen en vrouwen. 
Mannen drinken aanmerkelijk meer wodka en 
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andere sterke drank dan vrouwen. Mannen gaan 
zich ook meer te buiten aan ‘binge’-drinken, 
vooral onder Oost-Europese mannen die tot de 
potentiële beroepsbevolking behoren. Dit grote 
verschil in alcoholconsumptiegedrag kan voor 
een belangrijk deel verklaard worden door tra-
ditionele man-vrouwverschillen in de sociale 
rolverdeling, waarbij vrouwen verantwoordelijk 
zijn voor het huishouden binnenshuis en mannen 
voor het verwerven van inkomen buitenshuis. 
Daarnaast spelen ook verschillen in de manier 
waarop mannen en vrouwen omgaan met stress. 
Oost-Europese mannen hebben een sterke nei-
ging om stressvolle situaties het hoofd te bieden 
met alcohol.

Preventief beleid werkt
Toch is het niet een en al treurnis in Oost-Euro-
pa en valt er hoop te putten uit de neerwaartse 
ontwikkeling die na 2005 is ingezet. De veran-
deringen over de tijd in de bijdrage van alcohol-
gerelateerde sterfte aan de man-vrouwverschillen 
in levensverwachting – een stijging tot ongeveer 
2005 en een daling daarna – houden sterk ver-
band met de veranderingen in preventief alco-
holbeleid. In de jaren negentig was er weinig 
aandacht voor dergelijk beleid, vooral in landen 
van de voormalige Sovjet Unie. In landen waar 
dergelijk beleid wel werd gevoerd mocht dat be-
leid in termen van daadkracht geen naam heb-
ben. In deze periode van grote economische en 
politieke onzekerheid, waarin de gezondheids-
zorg grotendeels verwaarloosd werd, nam de 

De bijdrage van alcohol-gerelateerde sterfte aan het man-vrouwverschil in levensverwachting in acht Oost-Europese landen, 1990-2013* 

*Of het laatste beschikbare jaar, 2012 voor Estland, Letland, Litouwen en Roemenië (landen gerangschikt in de volgorde van Tabel 1).

Bron: gebaseerd op Trias-Llimós & Janssen (2018).
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Dit onderzoek richtte zich op de analyse van de rol van alcohol in de verklaring van man-
vrouwverschillen in levensverwachting over de tijd (1990-2013) in acht Oost-Europese lan-
den, te weten: Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië en Rus-
land. Het onderzoek behelsde het schatten van alcohol-gerelateerde sterfte voor mannen 
en vrouwen in de afzonderlijke landen. Vervolgens werd – met behulp van decompositie-
technieken – onderzocht wat het aandeel van alcohol-gerelateerde sterfte en niet-alcohol-
gerelateerde sterfte in het man-vrouwverschil in levensverwachting was. De schatting van 
alcohol-gerelateerde sterfte omvatte zowel de sterfgevallen van doodsoorzaken die direct 
toe te schrijven zijn aan alcoholgebruik (gebaseerd op sterftecijfers van de Human Cause of 
Death Database) als de alcohol-gerelateerde sterfgevallen van doodsoorzaken die ten dele 
zijn toe te schrijven aan alcoholgebruik (denk hierbij aan hart- en vaatziekten). Voor dit laat-
ste gebruikten we informatie van de Global Burden of Disease Study over alcoholconsump-
tie en het relatieve belang van alcohol in die doodsoorzaken die ten dele zijn toe te schrijven 
aan alcoholgebruik. Voor meer achterliggende informatie zie Trias-Llimós en Janssen (2018).

ONDERZOEK NAAR ROL VAN ALCOHOL IN MAN-VROUWVERSCHILLEN IN LEVENSVERWACHTING

4

alcohol-gerelateerde sterfte alleen maar toe. 
Echter, vanaf ongeveer 2005 werd van overheids-
hand strikter preventief gezondheidszorgbeleid 
gevoerd waarbij overdadig alcoholgebruik werd 
aangepakt. Zo werd bijvoorbeeld de productie 
en de verkoop van alcohol strikt gereguleerd in 
Rusland en werd de accijns op alcohol sterk ver-
hoogd in de Baltische staten. Deze omslag in het 
beleid, gepaard met verbeterde economische en 
politieke omstandigheden, leidde tot een langza-
me maar duurzame afname in het alcoholgebruik 
in de Oost-Europese landen.

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is 
Deze bekende slogan van een Nederlandse over-
heidscampagne, lijkt in Oost-Europa vooral van 
toepassing op het voortijdige overlijden van man-
nen. Alcohol blijkt inderdaad een sterke rol te 
spelen in het verklaren van het man-vrouwver-
schil in levensverwachting dat in Oost-Europa 
tot het hoogste in de wereld behoort. In 2012 
was de bijdrage van verschillend alcoholcon-
sumptiegedrag tussen mannen en vrouwen aan 
het man-vrouwverschil in levensverwachting 
gemiddeld 18 procent (en in geen van de landen 
minder dan 15 procent). Vooral de hogere alco-
holconsumptie en een riskanter alcoholgebruik – 

‘binge’-drinken – onder mannen draagt hier sterk 
aan bij. Gelukkig is er een neerwaartse trend te 
bespeuren die terug te voeren valt op een sterk 
preventief alcoholbeleid na 2005. Hopelijk zet 
deze trend om overmatig alcoholgebruik te be-
strijden zich voort, en helpt het om vooral het al-
coholmisbruik onder Oost-Europese mannen in 
de kracht van hun werkzame leven tegen te gaan. 
Niet alleen maakt alcohol dus meer kapot dan je 
lief is en is het een tragedie voor individuen, ook 
is er een sterk publiek belang om overmatig alco-
holgebruik te verminderen vanwege het duidelijk 
effect op de algemene gezondheidssituatie, en 
daarmee het welzijn van een land.
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