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Inhoud presentatie

Wat doet de Gezondheidsraad?

Gezondheid en langer doorwerken

• www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/06/26/gezondheid-en-langer-doorwerken

• van der Mark-Reeuwijk KG et al. Scand J Work Environ Health 2019;45(5):514-9.
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http://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/06/26/gezondheid-en-langer-doorwerken
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Wat doet de Gezondheidraad?
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Onafhankelijk advies aan regering en parlement
• Optimale gezondheidszorg
• Preventie
• Voeding
• Gezonde leefomgeving
• Arbeidsomstandigheden
• Innovatie en kennisinfrastructuur

• Multidisciplinaire commissies

• Stand van wetenschap

• Brug wetenschap – beleid 
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Kern van het advies

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

• Inzetten op maatregelen

Kansrijke aanknopingspunten:
• Regelmogelijkheden op het werk
• Personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid

•Onderzoeken flexibele vormen van pensionering

•Betrokkenheid van alle partijen van belang
(overheid, werkgevers EN werkenden)
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Ontwikkelingen in langer doorwerken
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• Gemiddelde pensioenleeftijd sterk gestegen:
• Van 60,7 jaar in 2002 naar 65,1 jaar in 2019 (CBS, 2020)

• De huidige pensioenleeftijd wijkt dus nog aantal jaren 
af van de verwachte toekomstige AOW-leeftijd

• Veel werknemers verlaten de arbeidsmarkt nog vóór 
AOW-leeftijd (opleidingsverschil voor uitstroomroute)
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Ontwikkelingen in langer doorwerken
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In 2002 stopte 
nog meer dan 
de helft bij 60 
jaar of jonger

In 2017 stopt 
ruim meer dan 
de helft bij 65 
jaar of ouder
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Ontwikkelingen in langer doorwerken
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Paradox van langer door moeten werken:

 Naar schatting speelt bij 16-27% van de uitval door 
werkloosheid bij mensen tussen de 55 en 65 jaar 
slechte gezondheid een belangrijke rol

 Op hogere leeftijd werkloos  minimale kans om 
weer aan betaald werk te komen, zeker met 
gezondheidsproblemen en lage opleiding
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We werken langer door, maar is dat vooral 
zo bij hoger of lager opgeleiden?
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We werken langer door, maar is dat vooral 
zo bij hoger of lager opgeleiden?
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Arbeidsdeelname 
structureel het 
laagst bij lage 
opleiding
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We werken langer door, maar is dat vooral 
zo bij hoger of lager opgeleiden?
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Arbeidsdeelname 
structureel het 
laagst bij lage 
opleiding

Maar onder de 
actieven werken 
diezelfde laagst 
opgeleiden het 
langste door!
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Laagopgeleide ouderen: kwetsbare groep

• Vaker gezondheidsproblemen 

• Kortere (gezonde) levensverwachting

• Uitval uit werk OF werken tot einde door

• Vaker in ongunstigere arbeidsomstandigheden

• Beginnen eerder met werken  langer blootgesteld
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Diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd
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Diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd

• Nederlanders worden ouder, maar aan de gezondheid 
van mensen tussen 45 en 75 jaar is niet geweldig veel 
veranderd in de laatste twee decennia

• Op basis van voorspelde, toekomstige ontwikkelingen is 
de verwachting dat er aan dit beeld komende 10-20 jaar 
weinig zal veranderen
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Langer doorwerken en gezondheid

Effecten van werken op de gezondheid

•Verschilt mogelijk met de leeftijd / levensfase:

• Betaald werk heeft tijdens de werkzame leeftijd gunstige effecten, 
met name op de mentale gezondheid

• Stoppen met werken rond de pensioengerechtigde leeftijd lijkt 
echter ook gunstige effecten te hebben op mentale gezondheid 
(waarschijnlijk negatieve effecten op cognitief functioneren)
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Gezondheid en langer doorwerken
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Randvoorwaarden voor langer doorwerken

Methoden:

• Voortbouwen op systematisch review van Brouwer & collega’s (2012)

• Aangevuld met:
• Recentere reviews
• Recentere bevindingen uit Nederlands en Europees 

cohortonderzoek (STREAM, Maastricht cohort, SHARE, etc.)

Verschillend opleidingsniveau – verschillende randvoorwaarden? 
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Randvoorwaarden voor langer doorwerken

•Financiële prikkels

•Factoren op individueel en organisatieniveau

•Randvoorwaarden kunnen aanknopingspunten bieden 
voor maatregelen om langer doorwerken te ondersteunen
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Randvoorwaarden voor langer doorwerken

Factoren op individueel niveau:

• Gezonde leefstijl 
• Hoge opleiding
• Hoog inkomen/goede financiële situatie
• Hoog kennis- en ervaringsniveau
• Het hebben van een werkende partner
• Het hebben van een tijdsbesteding buiten werk (hobby’s, familie)
• Beschikken over competenties
• Het hebben van arbeidsmotivatie
• Het up-to-date houden van kennis
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Randvoorwaarden voor langer doorwerken

Factoren op organisatieniveau:

• Regelmogelijkheden op het werk
• Acceptabele fysieke en mentale belasting
• Ondersteunend personeelsbeleid en scholingsbeleid
• Sociale steun op het werk
• Goede balans tussen inspanning en beloning
• Voldoende afwisseling in het werk
• Gunstige werktijden (geen overwerk of ploegendienst)
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Randvoorwaarden voor langer doorwerken

Randvoorwaarden van belang voor oudere werkenden 
met gezondheidsproblemen (vergeleken met gezonden):

• Regelmogelijkheden op het werk
• Goede beheersing van het vak
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Zelf literatuur samengevat

Criteria voor inclusie:
• Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek, en
• Indicator van inzetbaarheid als uitkomstmaat, en
• Studie in een werkende populatie uitgevoerd.

Criteria voor exclusie:
• Maatregel farmacotherapeutisch van aard, of
• Studie in een klinische setting uitgevoerd.
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Maatregelen voor langer doorwerken

Methoden: 
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Maatregelen voor langer doorwerken 
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Maatregelen voor langer doorwerken 
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Maatregelen voor langer doorwerken 
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Onderzoeksaanbevelingen

Maatregelen voor:
• Oudere werkenden (met gezondheidsproblemen)
• Mensen met een laag opleidingsniveau
• ZZP’ers

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Monitoren gezondheid in relatie tot langer doorwerken
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Kern van het advies

Gezond langer doorwerken vraagt om maatwerk

• Inzetten op maatregelen

Kansrijke aanknopingspunten:
• Regelmogelijkheden op het werk
• Personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid

•Onderzoeken flexibele vormen van pensionering

•Betrokkenheid van alle partijen van belang
(overheid, werkgevers EN werkenden)
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