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Nederlandse samenvatting 

Hogere pensioenleeftijden worden steeds vaker beschouwd als een middel om de 
negatieve effecten van de vergrijzing op de duurzaamheid van pensioenstelsels en 
economische groei tegen te gaan. Omdat gezondheid vaak achteruitgaat met het ouder 
worden en een slechte gezondheid een belangrijke voorspeller is van eerder stoppen 
met werken, is het de vraag in welke mate gezondheid een belemmering zal vormen 
voor het langer werken. Dit proefschrift beantwoordt deze vraag zowel vanuit het 
individuele als het bevolkingsperspectief.  

Hoofdstuk 1 bespreekt de context waarin dit onderzoek plaatsvindt. Eerst wordt 
uiteengezet waarom in ontwikkelde landen vergrijzing een probleem vormt voor 
pensioenstelsels. Hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers biedt een 
oplossing voor de financiering van pensioenstelsels op de lange termijn omdat het 
zowel invloed heeft op het aantal werkenden als op het aantal niet-werkenden. Een 
probleem daarbij kan evenwel zijn dat gezondheid vaak achteruitgaat op hogere 
leeftijd. Uit de medische wetenschappelijke literatuur blijkt dat een slechtere 
gezondheid gepaard gaat met een hogere kans om niet meer te werken onder oudere 
werknemers. Economen daarentegen nuanceren dit resultaat. Zij betogen dat mensen 
soms slechte gezondheid gebruiken om te rechtvaardigen dat ze niet meer werken. 
Wanneer objectieve gezondheidsmaten worden gebruikt, blijkt dat slechte gezondheid 
inderdaad een belangrijke voorspeller is van niet werken vóór de pensioenleeftijd, 
hoewel het effect kleiner is dan wanneer men subjectieve maten gebruikt. Het laatste 
deel van hoofdstuk 1 bespreekt de literatuur die probeert te meten hoe lang mensen 
kunnen doorwerken als hun gezondheid achteruitgaat. Dit is moeilijk te meten omdat 
de meeste mensen stoppen met werken voordat hun gezondheid te slecht wordt. Uit 
de onderzoeken die de zogenoemde werkcapaciteit hebben geschat, blijkt dat er nu 
veel mensen zijn tussen 55- en 75-jarige leeftijd die niet werken, maar die er wel in 
staat zouden zijn. 

Hoofdstuk 2 onderzoekt de impact van gezondheid op pensionering op het individuele 
niveau. De meeste onderzoeken hebben dit tot nu toe op een statische manier gedaan, 
door bijvoorbeeld gezondheid op één of twee momenten te meten en door 
pensionering als een eenmalige en directe transitie te modelleren. In hoofdstuk 2 
worden gezondheid en pensionering als dynamische gebeurtenissen gemodelleerd. 
Amerikaanse werknemers worden gevolgd tussen leeftijd 54 en 66. Gezondheid en 
werkstatus worden in die periode voor elk individu in totaal zeven keer gemeten. Op 
basis van deze informatie wordt elk werknemer in één van drie gezondheidstrajecten 
en in één van vier pensioneringsroutes ingedeeld. Elk individu wordt ingedeeld in de 
groep die het best zijn individuele gezondheids- en pensioneringstraject beschrijft. De 
meesten mensen (74%) hebben een blijvend, goede gezondheid. Een zesde deel heeft 
een verslechterende gezondheid en een tiende deel is blijvend ongezond. Ongeveer de 
helft van de steekproef gaat rechtstreeks met pensioen: een kwart vroeg en een kwart 
laat. Een zesde deel gaat vroeg met pensioen, maar niet rechtstreeks. Een derde deel 
gaat laat met pensioen, maar niet rechtstreeks. Er is een duidelijke samenhang tussen 
de gezondheidstrajecten en de pensioneringsroutes. Mensen met een blijvend goede 
gezondheid gaan relatief laat en rechtstreeks met pensioen. In vergelijking met 
mensen met een verslechterende gezondheid gaan ze ook vaker laat en niet 
rechtstreeks met pensioen. Werknemers met een verslechterende gezondheid gaan 
relatief vaak vroeg en rechtstreeks met pensioen. Zowel werknemers met een 
verslechterende gezondheid als mensen met een blijvend slechte gezondheid gaan 
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vaker vroeg en niet rechtstreeks met pensioen. Deze resultaten tonen aan dat 
afnemende gezondheid een belangrijk rol speelt in het vroeg met pensioen gaan. Ze 
suggereren bovendien dat een hogere pensioenleeftijd ertoe kan leiden dat meer 
werknemers beroep zullen doen op werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voordat ze pensioen ontvangen. Om een stijging in 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid op hogere leeftijd te voorkomen, is het van 
belang dat minder mensen een slechte gezondheid hebben in de laatste fase van hun 
carrière en dat gezondheid minder snel achteruitgaat als mensen ouder worden. 

Het derde hoofdstuk kijkt zowel naar het individuele als het bevolkingsperspectief. Dit 
hoofdstuk onderzoekt de vorm van de relatie tussen leeftijd, gezondheid en werk in 
twee groepen van drie Europese landen, in Engeland en in de Verenigde Staten 
bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van zogenoemde heat-maps. Dit zijn 
figuren die de variatie in de afhankelijke variabele (de proportie werkende mensen) 
laat zien in relatie tot twee verklarende variabelen (gezondheid en leeftijd). Om het 
bovengenoemde rechtvaardigingsprobleem te voorkomen wordt gezondheid 
uitsluitend objectief gemeten, aan de hand van gestandaardiseerde testen. Zo worden 
de handgrip, de snelheid waarmee men met gekruiste armen van een stoel op kan 
staan en weer kan zitten en de longcapaciteit van enquêtedeelnemers gemeten. Ook 
wordt de score op een psychologische gezondheidsschaal gebruikt. Slechte gezondheid 
gaat gepaard met lagere arbeidsparticipatie: soms is de kans om te werken dubbel zo 
hoog voor mensen met een optimale gezondheid dan voor mensen met de slechtste 
gezondheid. De vorm van de relatie tussen gezondheid en werk varieert weinig tussen 
de gezondheidsmaten en de landen. De kans om te werken daalt fors bij 
gezondheidswaarden onder de mediaan terwijl er weinige variatie is daarboven. Als 
we de vorm van de relatie vergelijken tussen twee tijdstippen die 6 à 7 jaar uit elkaar 
liggen, blijkt dat in Engeland en sommige Europese landen vooral mensen met een 
slechtere gezondheid langer zijn gaan werken. Het is echter onduidelijk of dit aan 
positieve factoren (bijvoorbeeld doordat werk fysiek makkelijker wordt) of aan 
negatieve factoren (mensen voelen zich gedwongen om langer te werken om financiële 
redenen) toe te schrijven is.  

Hoofdstuk 4 is het eerste van twee hoofdstukken waarin wordt geprobeerd op 
bevolkingsniveau het aantal jaren te meten dat langer gewerkt zou kunnen worden. 
Dit wordt in hoofdstuk 4 gedaan door naar de lichamelijke werkcapaciteit van mensen 
in zestien Europese landen te kijken. Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende vraag: 
als mensen zes jaar langer moeten werken, welk aandeel zou dan eerder met pensioen 
moeten gaan vanwege een slechte lichamelijke gezondheid? Om deze vraag te 
beantwoorden moet het effect van lichamelijke gezondheid op werk worden 
vastgesteld. Dit wordt in drie stappen gedaan. Allereerst wordt voor elk 
gezondheidsniveau en elke leeftijd tussen 55 en 64 jaar de proportie werkende mensen 
geschat. Vervolgens wordt de snelheid gemeten waarmee gezondheid achteruitgaat 
met het toenemen van de leeftijd. Tot slot wordt de relatie tussen werk en leeftijd met 
zes jaar verschuift terwijl gezondheid dezelfde blijft. De mate waarin mensen in staat 
zijn om hun pensionering met zes jaar uit te stellen wordt gemeten aan de hand van 
het aantal jaren dat mensen zouden kunnen werken voordat hun lichamelijke 
gezondheid te slecht wordt. Geschat wordt dat mannen tussen leeftijd 56 en 76 jaar 
potentieel 10.75 jaar zouden werken als lichamelijk gezondheid geen rol zou spelen. 
Wanneer rekening wordt gehouden met verslechterende lichamelijke gezondheid 
daalt dit naar 10.39 jaar. Voor vrouwen is dit respectievelijk 9.28 en 8.73 jaar. Het 
aantal door gezondheid verloren jaren (resp. 0.36 en 0.55) varieert tussen landen: voor 
mannen varieert tussen 0.25 en 0.51 jaar en voor vrouwen tussen 0.44 en 0.62 jaar. 



 

101 
 

Gezien deze lage cijfers concluderen we dat het feit dat lichamelijke gezondheid 
afneemt met toenemende leeftijd geen ernstige belemmering vormt voor langer 
werken op bevolkingsniveau. 

In hoofdstuk 5 wordt zowel het lichamelijke als het geestelijke vermogen om het 
pensioen uit te stellen gemeten, aan de hand van data over Amerikaanse werknemers. 
Ze worden gevolgd vanaf leeftijd 55 totdat ze met pensioen gaan of de leeftijd van 70 
jaar bereiken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die vanwege hun slechte 
gezondheid met pensioen gaan en mensen die om andere redenen met pensioen gaan. 
Drie maten worden berekend: hoe lang mensen gemiddeld werken; hoelang mensen 
de capaciteit hebben om te werken (hoe lang ze zouden kunnen werken als ze alleen 
vanwege gezondheid met pensioen zouden gaan); en hoe veel werkjaren worden 
verloren vanwege slechte gezondheid. Resultaten voor de hele bevolking laten zien dat 
mensen gemiddeld 8 jaar werkend doorbrengen tussen de leeftijden 55 en 69 jaar. Ze 
hebben echter de capaciteit om gemiddeld 12.9 jaar te werken; 4.9 jaren worden dus 
verloren vanwege slechte gezondheid. Er zijn duidelijke verschillen tussen 
bevolkingsgroepen. Witte mensen hebben de capaciteit om gemiddeld 13.2 jaar te 
werken tegen 11.9 jaar voor niet-witte mensen. Mensen met hogere opleiding hebben 
een werkcapaciteit van 13.8 jaar tegen 11.7 jaar voor mensen met lagere opleiding. 
Managers zijn gedurende 13.8 jaar in staat zijn om te werken terwijl arbeiders een 
werkverwachting van 12.1 jaar hebben. Tot slot is onderzocht of jongere cohorten 
langer in staat zijn om te werken. Dit blijkt niet het geval te zijn. Hoewel jongere 
cohorten wel langer werken dan oudere cohorten, stoppen ze vaker met werken 
vanwege slechte gezondheid. Dit resulteert in een vergelijkbaar aantal jaren dat men 
in staat is om te werken. Dit roept wel vragen op over intergenerationele gelijkheid: 
mensen leven en werken steeds langer, maar zijn ze in staat om even lang van hun 
pensioen te genieten of is hun gezondheid daar in de resterende jaren te slecht voor? 

Hoofdstuk 6 vat de resultaten samen en bespreekt de conclusies. Hoofdstuk 6 betoogt 
dat hoewel sommige mensen problemen kunnen ondervinden bij het langer moeten 
werken als gevolg van stijgende pensioenleeftijden, voor de bevolking als geheel geldt 
dat gezondheid maar in beperkte mate een belemmering vormt om de 
arbeidscapaciteit van een land te vergroten door de pensioenleeftijd te verhogen. De 
meeste oudere werknemers kunnen langer doorwerken omdat ernstige 
gezondheidsproblemen zich doorgaans pas voordoen op hoge leeftijd, ver voorbij de 
pensioenleeftijd. Dit is zeker het geval wat betreft lichamelijke gezondheid. Maar er 
zijn wel aandachtspunten voor het beleid. Hogere pensioenleeftijden kunnen ertoe 
leiden dat een groter beroep zal worden gedaan op werkloosheids- en 
arbeidsloosheidsuitkeringen voordat men de pensioenleeftijd bereikt. Om dat te 
voorkomen moet meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen werk en 
gezondheid vóórdat men de laatste fase van de carrière bereikt. De mogelijkheid om 
langer te werken hangt af van de werkcapaciteit, dat wil zegen de balans tussen 
capaciteiten van de werknemer en baaneisen. Dit betekent dat het aan de ene kant van 
belang is om gezondheid te stimuleren voordat men oud is (bijvoorbeeld door 
bevordering van een gezonde leefstijl en een goede preventieve gezondheidszorg) en 
duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen (life-long learning), en aan de 
andere kant de arbeidsomstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld door fysiek 
minder zwaar werk en minder stress).  
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