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Samenvatting

In alle Europese landen, inclusief Nederland, hebben mensen met een lage sociaal-

economische positie een lagere levensverwachting dan mensen met een hoge 

sociaaleconomische positie. De verschillen in gezonde levensverwachting zijn nog veel 

groter. Omdat met deze verschillen geen rekening wordt gehouden in de wettelijke 

pensioenleeftijd, is dit een potentiële bron van ongelijkheid tussen bevolkings-

groepen. In dit paper brengen we dit probleem vanuit een Europees-vergelijkend 

perspectief in kaart.  

 Uit onze gegevens blijkt dat er in alle Europese landen een behoorlijke kloof gaapt 

in levensverwachting en in levensverwachting zonder beperkingen tussen laag- en 

hoogopgeleiden. Laagopgeleiden leven aanzienlijk korter dan hoogopgeleiden 

en brengen binnen dat kortere leven ook nog eens een groter aantal jaren met 

beperkingen door. Nederland behoort tot een groep landen waar de kloof in levens-

verwachting relatief klein is, maar dit geldt niet voor de levensverwachting zonder 

beperkingen: die is in Nederland niet kleiner dan in andere West-Europese landen. 

Het is ook de levensverwachting zonder beperkingen die het meest direct zichtbare 

knelpunt geeft als het om de pensioenleeftijd gaat. Terwijl veel hoogopgeleiden pas 

na de wettelijke pensioenleeftijd gezondheidsgerelateerde beperkingen ondervinden, 

krijgen veel laagopgeleiden al ruim voor de wettelijke pensioenleeftijd met die 

beperkingen te maken. Bij de geplande snelle verhoging van de pensioenleeftijd 

in Nederland levert dit een knelpunt op dat in discussies over herziening van het 

pensioen stelsel moet worden geadresseerd. 
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Abstract

Education, life expectancy and pension age – a comparison of the Netherlands with 

other European countries

In all European countries, including the Netherlands, life expectancy is lower among 

people with a low than high socioeconomic position. The differences in healthy life 

expectancy are even bigger. Because these differences are not taken into account in 

the statutory retirement age, this is a potential source of inequality between pop-

ulation groups. The aim of this paper is to map out this problem from a European-

comparative perspective.  

 Our data show that there is a considerable gap in life expectancy in all European 

countries, and life expectancy without disability, between low and high educated 

people. Low educated people live considerably shorter than the high educated, and 

within that shorter life they also spend a larger number of years with disability. The 

Netherlands belongs to a group of countries where the gap in life expectancy is rel-

atively small, but life expectancy without disability in the Netherlands is not smaller 

than in other Western European countries. It is the life expectancy without limitations 

that gives the most immediately visible bottleneck when it comes to the retirement 

age. While many high educated people only experience health-related limitations 

after the statutory retirement age, many low educated people already have these 

limitations well before the statutory retirement age. This will create problems when 

the statutory retirement age is raised rapidly, as currently planned in the Netherlands, 

and needs to be addressed in current discussions about pension reform. 
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1. Introductie

In alle Europese landen hebben mensen met een lage sociaaleconomische positie 

een lagere levensverwachting dan mensen met een hoge sociaaleconomische positie, 

of hierbij nu onderscheid wordt gemaakt naar opleidingsniveau, beroepsklasse 

of  inkomen1-3. Dit geldt ook voor Nederland, zoals blijkt uit figuur 1a, waarin het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderscheid heeft gemaakt naar oplei-

dingsniveau. Mannen leven gemiddeld korter dan vrouwen en zowel onder mannen 

als onder vrouwen leven mensen met alleen basisonderwijs circa zes jaar korter dan 

mensen met een hbo- of universitaire opleiding. 

 De verschillen in gezonde levensverwachting zijn nog veel groter, zoals blijkt uit 

figuur 1b waarin opleidingsverschillen in de levensverwachting zonder beperkingen 

worden weergegeven. In tegenstelling tot wat we bij de totale levensverwachting 

zagen, zijn vrouwen hier enigszins in het nadeel. Onder mannen leven laagopgelei-

den ruim elf jaar korter zonder beperkingen dan hoogopgeleiden; onder vrouwen is 

dit ruim veertien jaar. Dit zijn enorme verschillen die, ondanks de aandacht die er in 

het Nederlandse gezondheidsbeleid aan is besteed, bijzonder hardnekkig blijken.

  Omdat met deze verschillen geen rekening wordt gehouden in de wettelijke 

pensioen leeftijd*, is dit een potentiële bron van ongelijkheid tussen bevolkingsgroe-

pen. Er is ongelijkheid in de kans om de pensioenleeftijd in goede gezondheid te 

bereiken en in de mogelijkheid om daarna nog vele jaren van het pensioen te genie-

ten. Figuur 1b laat zien dat veel Nederlandse laagopgeleiden al voor hun wettelijke 

pensioendatum beperkingen hebben, terwijl veel hoogopgeleiden die beperkingen 

pas ruim na de wettelijke pensioenleeftijd ontwikkelen. Bovendien is de resterende 

levensverwachting op 65-jarige leeftijd (niet zichtbaar in figuur 1a) voor laagopgelei-

den aanzienlijk korter dan voor hoogopgeleiden4.

 Een tweede vorm van ongelijkheid, samenhangend met de eerste, betreft de 

verhouding tussen de financiële ‘inleg’ in het pensioenstelsel tijdens het werkende 

leven en de financiële ‘opbrengst’ na pensionering. Uit een Nederlandse studie van 

enkele jaren geleden blijkt dat die verhouding verschilt tussen laag- en hoogopge-

leiden. Voor de eerste pijler in het pensioenstelsel, de AOW, geldt dat het nettoprofijt 

voor de laagopgeleiden beter uitpakt dan voor de hoogopgeleiden. Voor de tweede 

pijler, de pensioenopbouw via de werkgever, geldt juist het omgekeerde: omdat geen 

* Met de ‘wettelijke pensioenleeftijd’ bedoelen we hier voor Nederland steeds de AOW-leeftijd 
(die stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar in 2021) en niet de officiële pensioenleeftijd (die 
door pensioenfondsen wordt gehanteerd voor de pensioenopbouw en die sinds 1 januari 2018 
68 jaar bedraagt).
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rekening wordt gehouden met de levensverwachting, betalen laagopgeleiden te veel 

en hoogopgeleiden te weinig voor hun pensioen5.

 Dit paper beoogt dit probleem vanuit een Europees-vergelijkend perspectief in 

kaart te brengen. Door voor dit perspectief te kiezen, kunnen we vaststellen of de 

Figuur 1. Levensverwachting en levensverwachting zonder beperkingen, naar 

opleidingsniveau en geslacht, Nederland, ca. 2014
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verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden, ook in verhouding tot de wettelijke 

pensioenleeftijd, in Nederland groter of kleiner zijn dan elders. Ook kunnen we 

gebruikmaken van het feit dat sommige Europese landen veel langer dan Nederland 

systematisch gegevens vastleggen over sociaaleconomische verschillen in levensver-

wachting, zodat het mogelijk is tijdstrends in de ongelijkheid betrouwbaar te meten 

en een indruk te krijgen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit terrein. 

 De specifieke vragen die we in deze paper beogen te beantwoorden, zijn:

1. Hoe groot zijn de verschillen naar opleidingsniveau in levensverwachting en 

levensverwachting zonder beperkingen in Nederland en andere Europese landen 

op dit moment? En: hoe verhouden deze zich tot de wettelijke pensioenleeftijden?

2. Hoe hebben de verschillen in levensverwachting naar opleiding in Nederland 

en andere Europese landen zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? En: is op 

grond van deze ontwikkelingen een toekomstige vernauwing of verwijding van de 

verschillen – en daarmee van de discrepanties met de wettelijke pensioenleeftijd 

– te verwachten?
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2. Data en methoden

Sterfte en levensverwachting

Voor deze beschrijvende studie gebruiken we gegevens over de partiële levensver-

wachting en levensverwachting zonder beperkingen tussen de 35 en 80 jaar voor 

zestien Europese landen (inclusief Nederland) over de periode tussen circa 1980 en 

2015. De reden dat we naar de partiële levensverwachting kijken en niet naar de 

totale levensverwachting, is praktisch: gegevens over sterfte naar opleidingsniveau 

zijn slechts voor deze leeftijdsrange beschikbaar. Dit hangt samen met het feit dat op 

jongere leeftijd het opleidingsniveau nog aan verandering onderhevig is en dat op 

oudere leeftijd het opleidingsniveau zijn onderscheidend vermogen geleidelijk ver-

liest, omdat in oudere generaties slechts weinig mensen een hoger opleidingsniveau 

hebben behaald6. 

 De sterftecijfers die voor de berekening van de partiële levensverwachting zijn 

gebruikt, zijn in de meeste gevallen afkomstig uit nationale registraties waarin 

van een complete bevolking die aan een volkstelling (census) heeft deelgenomen, 

gedurende een aantal jaren na de volkstelling is vastgesteld hoeveel personen zijn 

overleden. Deze opzet maakt het mogelijk om opleidingsgegevens van de ‘teller’ 

(de overledenen) en de ‘noemer’ (het aantal persoonsjaren waaruit de sterfgevallen 

afkomstig zijn) te betrekken uit dezelfde bron (namelijk de volkstelling). 

 In Nederland wordt al sinds 1971 geen volkstelling meer gehouden, maar wordt 

door het CBS een koppeling gemaakt tussen enerzijds de Enquête Beroepsbevolking 

(EBB) (een jaarlijks, grootschalig onderzoek onder een representatieve steekproef 

van de bevolking) en opleidingsregisters (die echter alleen voor jongere generaties 

met gegevens over het bereikte opleidingsniveau zijn gevuld) en anderzijds de 

sterfte registratie7. 

 In enkele landen was een koppeling van de volkstelling aan de sterfte in de 

daarop volgende jaren niet mogelijk en is gebruikt gemaakt van niet-gekoppelde 

gegevens; het opleidingsniveau van de overledenen is dan afkomstig van het overlij-

denscertificaat, het opleidingsniveau van de (levende) bevolking uit de volkstelling. 

Uitgebreidere documentatie van de gebruikte sterftegegevens is te vinden in diverse 

recente publicaties8,9. 

 Met behulp van sterftecijfers naar leeftijd is de partiële levensverwachting tussen 

de 35 en 80 jaar berekend, dat wil zeggen: het gemiddeld aantal jaren dat mensen 

tussen hun 35ste en 80ste verjaardag kunnen verwachten te leven. De partiële levens-

verwachting werd afzonderlijk voor mannen en vrouwen berekend in drie opleidings-

groepen (laag = primair en lager secundair onderwijsniveau = ISCED 0-2; midden = 
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hoger secundair onderwijsniveau = ISCED 3-4; hoog = tertiair onderwijsniveau = ISCED 

5-6). 

 Deze partiële levensverwachting kon behalve voor een recente periode (circa 2010) 

voor veel landen ook voor een variabel aantal eerdere jaren worden berekend. Voor 

Spanje en Italië moest hiervoor gebruik worden gemaakt van regionale gegevens 

(Barcelona e.o. en Turijn e.o.). De sterfteverschillen in deze regio’s komen echter goed 

overeen met die voor Spanje en Italië als geheel10,11. 

Beperkingen en levensverwachting zonder beperkingen

Voor alle landen waarvoor de partiële levensverwachting kon worden berekend, 

werden gegevens over de prevalentie van beperkingen verkregen uit de European 

Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), een internationaal gehar-

moniseerd survey-onderzoek dat in alle EU-lidstaten wordt uitgevoerd. Hierin is een 

vraag opgenomen naar activiteitenbeperkingen, namelijk de Global Activity Limitation 

Indicator (GALI). Dit is een enkelvoudige vraag: ‘For at least the past six months, to 

what extent have you been limited because of a health problem in activities people 

usually do?’. De antwoordcategorieën zijn: severely limited, limited but not severely 

en not limited at all. Voor onze analyses zijn de eerste twee categorieën samengeno-

men als ‘met beperkingen’.

 Ondanks de Europese harmonisatie van EU-SILC zijn er tussen landen kleine 

verschillen in vraagstelling van de GALI-indicator die, samen met culturele verschillen 

in begrip en rapportage van gezondheidsproblemen, kunnen leiden tot artificiële 

verschillen in de prevalentie van beperkingen12. Hiermee moet in de interpretatie 

rekening worden gehouden.

 Gegevens over de prevalentie van beperkingen naar leeftijd en geslacht en in drie 

opleidingsgroepen (laag, midden en hoog) zijn gecombineerd met gegevens over 

sterfte voor dezelfde groepen om de partiële levensverwachting zonder beperkingen 

te berekenen. Hierbij is de Sullivan-methode toegepast, die de prevalentie van 

beperkingen gebruikt om in een overlevingstafel het aantal geleefde jaren onder te 

verdelen in jaren met en zonder beperkingen. Omdat gegevens over beperkingen 

vóór circa 2008 nog niet op geharmoniseerde wijze werden verzameld, is de partiële 

levensverwachting zonder beperkingen alleen voor een recent tijdstip (ca. 2010) 

 berekend en zien we voor deze uitkomst af van een analyse van tijdstrends. 

Pensioenleeftijd  

Een recent OESO-rapport is gebruikt om gegevens te verkrijgen over wettelijke pen-

sioenleeftijden in Europese landen. De partiële levensverwachting en de partiële 
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levensverwachting zonder beperkingen zijn vergeleken met de wettelijke pensioen-

leeftijd, zoals die in de betreffende landen omstreeks 2016 van toepassing was13. 

 Om de resultaten van de vergelijking zo eenvoudig mogelijk voor te stellen, is de 

wettelijke pensioenleeftijd (minus 35 jaar) afgetrokken van de partiële levensver-

wachting en de partiële levensverwachting zonder beperkingen. Dit is een enigszins 

ruwe methode waarin geen rekening wordt gehouden met het feit dat er ook nog een 

verwachte levensduur is voorbij de tachtigste verjaardag. Hierdoor wordt enerzijds 

de verwachte levensduur op 35-jarige leeftijd onderschat, maar worden anderzijds 

de verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden onderschat, omdat voor hoogopge-

leiden ook de resterende levensduur na de tachtigste verjaardag langer is dan voor 

laagopgeleiden.  
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3. Resultaten

Verschillen in levensverwachting 

Zoals figuur 2 laat zien, bestaan er in alle Europese landen waarvoor gegevens 

beschikbaar zijn verschillen in levensverwachting naar opleiding. De maximale 

waarde voor de partiële levensverwachting tussen 35 en 80 jaar is 45 jaar, maar deze 

waarde wordt noch door de laag- noch door de hoogopgeleiden gehaald omdat 

aanzienlijke aantallen mensen tussen hun 35ste en 80ste verjaardag overlijden. 

 Hoogopgeleide vrouwen hebben in de meeste Europese landen een gemiddelde 

partiële levensverwachting van ongeveer 43 jaar, terwijl hoogopgeleide mannen in 

de meeste Europese landen een gemiddelde partiële levensverwachting hebben van 

circa 42 jaar. In Centraal- en Oost-Europa liggen deze waarden enkele jaren lager. 

 Onder laagopgeleiden is de variatie tussen Europese landen flink wat groter – het 

is alsof de hoogopgeleiden er overal wel in slagen lang te leven, terwijl de levensver-

wachting van laagopgeleiden sterker afhankelijk is van nationale omstandigheden. 

Laagopgeleiden vrouwen hebben in de meeste Europese landen een partiële levens-

verwachting van tussen de 40 en 42 jaar, dus één tot drie jaar korter dan hoogopge-

leide vrouwen. Laagopgeleide mannen hebben in de meeste Europese landen een 

partiële levensverwachting van tussen de 37 en 40 jaar, dus twee tot vijf jaar korter 

dan hoogopgeleide mannen. 

 In Centraal- en Oost-Europa is de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden zowel 

voor mannen als voor vrouwen beduidend groter dan in West-Europa. Onder de 

West-Europese landen hebben Zweden, Engeland & Wales, Nederland, Spanje en 

Italië relatief kleine verschillen in levensverwachting naar opleidingsniveau.

Verschillen in levensverwachting zonder beperkingen

In figuur 2 zijn ook de opleidingsverschillen in partiële levensverwachting zonder 

beperkingen afgebeeld. De levensverwachting zonder beperkingen ligt, zoals we hier-

boven voor Nederland al zagen, veel lager dan de totale levensverwachting. Dit geldt 

zowel voor hoog- als voor laagopgeleiden. Van de 45 jaar die tussen de 35ste en de 

80ste verjaardag maximaal zonder beperkingen kan worden doorgebracht, halen de 

hoogopgeleiden er meestal niet meer dan 35; voor de laagopgeleiden is dat meestal 

niet veel meer dan 25 jaar. 

 Dit betekent dat zowel hoog- als laagopgeleiden gedurende behoorlijk wat jaren 

tussen de 35ste en de 80ste verjaardag gezondheidsgerelateerde beperkingen in 

het functioneren ondervinden. Maar ook op dit punt zijn de laagopgeleiden in het 
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nadeel: niet alleen leven laagopgeleiden korter dan hoogopgeleiden, ook brengen ze 

een veel groter aantal jaren met beperkingen door.

 Hierdoor is de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden in levensverwachting zonder 

beperkingen aanzienlijk groter dan de kloof in totale levensverwachting. In veel 

Figuur 2. Partiële levensverwachting tussen 35 en 80 jaar, naar opleiding en geslacht, 

zestien Europese landen, ca. 2010
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Europese landen is deze kloof onder zowel mannen als vrouwen tussen de zes en tien 

jaar groot. In Centraal- en Oost-Europa worden zelfs waarden van ruim boven de tien 

jaar gevonden. In tegenstelling tot wat we bij de totale levensverwachting zagen, is in 

Nederland de kloof in levensverwachting zonder beperkingen niet kleiner dan elders 

in West-Europa. 

B. Vrouwen
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Vergelijking met de wettelijke pensioenleeftijd

Figuur 3 presenteert de verschillen tussen de levensverwachting en levensverwachting 

zonder beperkingen aan de ene kant en de wettelijke pensioenleeftijd aan de andere 

kant. In de meeste Europese landen lag de wettelijke pensioenleeftijd omstreeks 

2016 rond de 65 jaar. Volgens gegevens van de OECD lag de gemiddelde feitelijke of 

effectieve pensioenleeftijd soms hoger, soms lager dan de wettelijke pensioenleeftijd. 

Als variant op figuur 3 presenteren we in appendix figuur A1 de verschillen tussen de 

(beperkingenvrije) levensverwachting en de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd. 

 Zowel voor laag- als voor hoogopgeleiden geldt dat het verwacht aantal levens-

jaren na de 35ste en voor de 80ste verjaardag aanzienlijk hoger is dan de pakweg 

dertig jaar die noodzakelijk zouden zijn om de wettelijke pensioenleeftijd te halen. 

Hoogopgeleide mannen leven in de meeste Europese landen nog minstens tien jaar 

langer, hoogopgeleide vrouwen nog minstens twaalf jaar. Laagopgeleiden moeten 

het met enkele jaren minder doen. Voor laagopgeleide mannen in Centraal- en 

Oost-Europa geldt dat ze gemiddeld slechts enkele jaren langer kunnen verwachten te 

leven dan nodig is om de wettelijke pensioenleeftijd te halen. In werkelijkheid is het 

verwacht aantal levensjaren nog wat hoger, omdat onze maat voor partiële levensver-

wachting geen rekening houdt met de jaren die mensen na hun tachtigste verjaardag 

nog kunnen verwachten te leven. 

 De grootste potentiële problemen worden duidelijk uit de vergelijking tussen de 

partiële levensverwachting zonder beperkingen en de wettelijke pensioenleeftijd 

(figuur 3). Terwijl het verschil tussen partiële levensverwachting zonder beperkingen 

(minus 35 jaar) en de pensioenleeftijd voor hoogopgeleide mannen en vrouwen 

positief is (zij kunnen na hun 35ste en voor hun 80ste verjaardag verwachten gemid-

deld nog meer dan dertig jaar zonder beperkingen te leven), is het voor laagopgeleide 

mannen en vrouwen meestal negatief (er is een aanzienlijke kans dat zij al voor de 

pensioenleeftijd te maken krijgen met beperkingen).

 Ook hiervoor geldt dat dit probleem in Nederland niet kleiner is dan in de meeste 

andere Europese landen. Het probleem is het grootst in Estland, omdat daar de 

levensverwachting zonder beperkingen onder laagopgeleiden het kortst is. Helaas 

beschikken wij niet over gegevens over de wettelijke pensioenleeftijd in Litouwen.

Trends in verschillen in levensverwachting

In de afgelopen decennia is in de meeste Europese landen de gemiddelde levens-

verwachting sterk toegenomen. De belangrijkste uitzonderingen zijn de landen 

in Centraal- en Oost-Europa die na de val van de Sovjet-Unie omstreeks 1990 te 

maken hebben gekregen met een tijdelijke stagnatie of daling van de gemiddelde 
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Figuur 3. Vergelijking tussen (beperkingenvrije) levensverwachting en wettelijke 

pensioenleeftijd, naar opleidingsniveau en geslacht, zestien Europese landen

A. Mannen
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B. Vrouwen
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Noot: Gegevens over wettelijke pensioenleeftijd in Litouwen niet beschikbaar.
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levensverwachting. Zoals uit figuur 4 blijkt, heeft deze daling zich beperkt tot de 

laagopgeleiden en heeft de trend zich ook daar inmiddels ten goede gekeerd. 

 Wanneer we ons dan verder beperken tot West-Europese landen, dan zien we 

in figuur 4 dat de stijging van de levensverwachting zich zowel bij de hoog- als 

de laagopgeleiden heeft voorgedaan. De toename lijkt op het oog even groot te 

zijn geweest onder de hoog- als onder de laagopgeleiden, maar wanneer we wat 

nauwkeuriger kijken zien we dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden over de 

afgelopen decennia in een aantal landen wat is toegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor Finland, Noorwegen en Denemarken, waar de kloof niet alleen in omvang is 

toegenomen, maar nu ook groter is dan in een aantal andere West-Europese landen.

 Nederland lijkt zich echter in een groep van landen te bevinden met een wat gun-

stiger trend, zoals Zweden, Engeland & Wales, België, Spanje en Italië. In enkele van 

deze landen kunnen we de verschillen in levensverwachting over een langere periode 

vervolgen dan in Nederland. In deze landen zijn niet alleen de huidige verschillen 

in partiële levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden relatief klein, zoals 

we hierboven al zagen, maar zijn ook de verschillen in de afgelopen decennia niet 

duidelijk in omvang veranderd. 
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Figuur 4. Trends in partiële levensverwachting naar opleidingsniveau en geslacht, 

zestien Europese landen 

A. Mannen
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B. Vrouwen
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Noot: Gegevens voor Spanje zijn afkomstig uit Barcelona. Gegevens voor Italië zijn afkomstig 
uit Turijn.
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4. Discussie

Samenvatting van de bevindingen

Uit onze gegevens blijkt dat er in alle Europese landen een behoorlijke kloof gaapt in 

levensverwachting en levensverwachting zonder beperkingen tussen laag- en hoog-

opgeleiden. Laagopgeleiden leven aanzienlijk korter dan hoogopgeleiden en brengen 

binnen dat kortere leven ook nog eens een groter aantal jaren met beperkingen door. 

 Nederland behoort tot een groep landen waar de kloof in levensverwachting 

relatief klein is, maar dit geldt niet voor de levensverwachting zonder beperkingen: 

die is in Nederland niet kleiner dan in andere West-Europese landen. Het is ook de 

levensverwachting zonder beperkingen die het meest direct zichtbare knelpunt geeft 

als het om de pensioenleeftijd gaat. Terwijl veel hoogopgeleiden pas na de wettelijke 

pensioenleeftijd gezondheidsgerelateerde beperkingen gaan ondervinden, hebben 

veel laagopgeleiden die beperkingen al ruim voor de wettelijke pensioenleeftijd. 

 In Nederland beschikken we pas sinds kort over gegevens over trends in levens-

verwachting naar opleidingsniveau. Nederland lijkt zich echter in een groep landen 

te bevinden waar de kloof in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden al 

geruime tijd stabiel is, hetgeen impliceert dat een vernauwing van de kloof in de 

nabije toekomst niet te verwachten is. Dat geldt eens te meer nu we gezien hebben 

dat deze kloof in verschillende andere West-Europese landen in de afgelopen decen-

nia juist is toegenomen. 

Beperkingen van data en methoden

De sterftegegevens die we voor deze studie hebben gebruikt, zijn uniek. Ze zijn 

gedurende vele jaren verzameld en, veelal met financiële steun van de Europese 

Commissie, geharmoniseerd en geschikt gemaakt voor analyse. Voor veel landen gaat 

het om landelijk dekkende, in een longitudinaal design verzamelde gegevens over 

enorme aantallen overledenen en persoonsjaren; de betrouwbaarheid is daardoor 

zeer hoog. 

 Er zitten echter ook enkele zwakkere plekken in onze gegevens. Van alle Europese 

landen heeft Nederland niet alleen de kortste tijdreeks, maar ook de minst betrouw-

bare sterftegegevens, omdat ze niet in een volkstelling zijn verzameld, maar met een 

survey met non-respons (de Enquête Beroepsbevolking) en incomplete opleidings-

registers. Een evaluatie van deze gegevens heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor 

problemen met de betrouwbaarheid 7 en het is belangrijk dat de Nederlandse gege-

vens in een Europese context worden geplaatst; deze internationale context maakt 

duidelijk dat de bevindingen voor Nederland alleszins plausibel zijn. 
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 De sterftegegevens waren slechts beschikbaar voor leeftijden tussen 35 en 80 jaar, 

wat betekent dat een groot deel van de sterfte in de bevolking, die zich in toene-

mende mate op de hoogste leeftijden concentreert, buiten beeld blijft. Hierdoor kon-

den we geen totale levensverwachting berekenen en moesten we volstaan met een 

partiële levensverwachting (en partiële levensverwachting zonder beperkingen). Zoals 

hierboven aangegeven, betekent dit dat we de resterende levensjaren na de 35ste 

verjaardag onderschatten, maar de verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden juist 

onderschatten. Voor onze algemene conclusies zal dit echter weinig verschil maken. 

 Verder gaat achter de gemiddelde levensverwachting (en levensverwachting 

zonder beperkingen) een grote spreiding van individuele levensduren schuil. Zelfs 

als de gemiddelde levensverwachting van hoogopgeleiden ruim voldoende is om de 

pensioenleeftijd te halen, zullen er individuele hoogopgeleiden zijn die voor hun 

pensioen overlijden. Uit Europese studies blijkt dat de spreiding rond de gemiddelde 

levensverwachting onder laagopgeleiden groter is dan onder hoogopgeleiden14. Dit 

betekent dat de ongunstige gemiddelden voor de laagopgeleiden die uit onze analy-

ses blijken, op individueel niveau nog ongunstiger kunnen uitpakken. 

 De zwakste plek in onze gegevens zijn de surveygegevens over gezondheidsgere-

lateerde beperkingen. De gegevens die we hiervoor gebruikt hebben, zijn verzameld 

met de in Europees verband ontwikkelde en gevalideerde Global Activity Limitations 

Indicator (GALI). Deze gegevens zijn weliswaar internationaal geharmoniseerd, maar 

uit evaluatiestudies blijkt dat rapportageverschillen tussen landen aannemelijk zijn12. 

Ook zijn verschillen in resultaten gevonden tussen EU-SILC, waaruit wij onze gegevens 

betrokken hebben, en andere surveys15.

 Verder is het denkbaar dat er rapportageverschillen bestaan tussen opleidings-

groepen, maar voor zover hierover informatie beschikbaar is (deze betreft andere 

maten voor zelf-gerapporteerde gezondheid dan GALI), wijst deze informatie erop dat 

hoogopgeleiden zichzelf bij een gegeven niveau van gezondheidsproblemen eerder 

ongezond voelen dan laagopgeleiden, dus dat de gevonden verschillen tussen oplei-

dingsgroepen eerder een onderschatting dan een overschatting van de werkelijke 

verschillen zijn16.

 Het deels subjectieve karakter van surveygegevens over de gezondheid brengt ook 

met zich mee, dat niet duidelijk is in welke mate mensen met zelf-gerapporteerde 

beperkingen nog in staat zijn te werken. Uit ander Nederlands onderzoek blijkt dat de 

arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen weliswaar veel geringer is dan die 

van mensen zonder beperkingen, maar dat desondanks veel mensen met beperkin-

gen toch betaald werk doen en dat hun arbeidsparticipatie met de algehele stijging 

van de gemiddelde pensioenleeftijd behoorlijk is toegenomen17, 18. 
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 Dat neemt echter niet weg dat lageropgeleiden, ongeacht de gehanteerde maat 

voor beperkingen, een grotere kans hebben dan hogeropgeleiden om al voor hun 

wettelijke pensioenleeftijd beperkingen in het functioneren te ondervinden en dat 

zij na hun pensioen gemiddeld minder jaren zonder beperkingen tegemoet kunnen 

zien. 

Interpretatie

Sociaaleconomische verschillen in gezondheid zijn een bijzonder hardnekkig 

verschijnsel. Dankzij tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek in Nederland en 

andere Europese landen is er veel bekend over de oorzaken van deze verschillen. Kort 

samengevat gaat het om een optelsom van vele factoren die voor mensen met een 

lagere sociaaleconomische positie ongunstiger uitpakken. 

 Mensen met een lagere sociaaleconomische positie hebben onder andere onge-

zondere arbeidsomstandigheden, leven vaker in armoede, roken meer, ondervinden 

meer psychosociale stress en nemen minder vaak deel aan preventieve programma’s. 

Een lagere sociaaleconomische positie kan op die manier leiden tot een slechtere 

gezondheid, maar een slechtere gezondheid kan ook leiden tot sociale daling. 

Misschien spelen ook genetische factoren een rol. Vaststaat dat sociale en gezond-

heidsachterstanden via de omstandigheden waaronder kinderen opgroeien, worden 

overgedragen van de ene op de andere generatie19-22.

 Deze complexe verklaring geeft veel aanknopingspunten voor verkleining van de 

verschillen – bijvoorbeeld via verbetering van arbeidsomstandigheden, het bestrijden 

van roken en maatregelen om zieke werknemers langer aan het werk te houden 

– maar maakt ook meteen duidelijk waarom het zo lastig is deze verschillen uit te 

bannen; daarvoor zijn immers maatregelen op vele fronten nodig.

 De hardnekkigheid van deze verschillen blijkt ook uit de resultaten van deze 

studie: de verschillen in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden hebben 

eerder de neiging toe- dan af te nemen. Hoewel Nederland tot een groep landen lijkt 

te behoren waar de verschillen stabiel zijn, kunnen we ons daarmee niet rijk rekenen. 

In de Scandinavische landen, die in veel opzichten met Nederland vergelijkbaar zijn 

en in sommige opzichten in sociaal en cultureel opzicht op ons voor lopen, is de kloof 

in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden in de afgelopen decennia toe-

genomen23-25. Uit onderzoek blijkt dat een toename van de verschillen in rookgedrag 

hierbij een belangrijke rol speelt; de daling van het roken onder laagopgeleiden blijft 

achter bij die onder hoogopgeleiden8, 26. Ook in Nederland doet zich deze trend in 

het rookgedrag voor. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Nederland wat betreft de 
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kloof in levensverwachting uiteindelijk dezelfde weg zal gaan als Finland, Noorwegen 

en Denemarken. 

 Hoe het ook zij, we moeten er rekening mee houden dat de kloof in levensver-

wachting in de nabije toekomst blijft bestaan. Hoewel over de ontwikkeling van 

de kloof in levensverwachting zonder beperkingen bij gebrek aan trendgegevens 

veel minder bekend is, lijkt hiervoor hetzelfde te gelden. In de afgelopen jaren is 

de levensverwachting zonder beperkingen minder snel toegenomen dan de totale 

levensverwachting en is de kloof tussen laag- en hoogopgeleid in levensverwachting 

zonder beperkingen evenmin kleiner geworden dan die in totale levensverwachting27. 

 Dit heeft potentieel grote implicaties voor het pensioenstelsel in Nederland, 

vooral wat betreft de haalbaarheid en mogelijke effecten van de voorgenomen snelle 

verhoging van de pensioenleeftijd. Er is nu al een flinke ongelijkheid in kans om 

het pensioen in goede gezondheid te halen en in resterende levensverwachting na 

de pensioenleeftijd. En zoals hierboven aangegeven is er mede daardoor nu al een 

scheve verdeling van lasten en baten van pensioensystemen4, 5. Deze ongelijkheid zal 

bij ongewijzigd beleid blijven bestaan en op onderdelen zelfs groter worden. 

 Wanneer de pensioenleeftijd aan de gemiddelde levensverwachting wordt gekop-

peld, zoals op dit moment in Nederland het voornemen is, zal voor laagopgeleiden 

het negatieve verschil tussen levensverwachting-zonder-beperkingen en pensioen-

leeftijd (figuur 3) waarschijnlijk alleen maar groter worden; de totale levensverwach-

ting neemt immers sneller toe dan de levensverwachting zonder beperkingen28. Nog 

afgezien van de vraag of dit rechtvaardig is, kan dit leiden tot een vergrote instroom 

in arbeidsongeschiktheidsregelingen, waardoor de beoogde besparingen gedeeltelijk 

teniet worden gedaan. Een tragere verhoging van de pensioenleeftijd die er rekening 

mee houdt dat de toename van de levensverwachting zonder beperkingen geen 

gelijke tred houdt met de toename van de totale levensverwachting, ligt daarmee 

in de rede. 

 Ook een differentiatie van de pensioenleeftijd lijkt in principe wenselijk29, maar 

deze stuit vooralsnog op veel praktische problemen. In een recente analyse werden 

zes mogelijke scenario’s voor zo’n differentiatie geschetst, maar de meeste daarvan 

werden vanwege uitvoerbaarheids- en andere problemen ongeschikt bevonden. Zo 

is een flexibilisering van de pensioenleeftijd alleen betaalbaar voor mensen met wat 

hogere inkomens en is een naar opleidingsniveau gedifferentieerde pensioenleeftijd 

de komende decennia niet uitvoerbaar vanwege het ontbreken van registratiegege-

vens voor oudere generaties30. Mogelijk is een variant waarbij de pensioenleeftijd 

wordt verlaagd in bedrijfssectoren met een hoge instroom in arbeidsongeschikt-

heidsregelingen, wel uitvoerbaar30. Hoewel deze vanwege de heterogeniteit van 
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bedrijfssectoren slechts een gedeeltelijke oplossing biedt, kan deze, zeker in combi-

natie met een tragere verhoging van de pensioenleeftijd, wellicht toch enig soelaas 

bieden. 

 Uiteindelijk is dit echter allemaal symptoombestrijding en zouden we beter kun-

nen zoeken naar een fundamentelere oplossing voor de gezondheidsverschillen. 

Eenvoudige oplossingen zijn niet beschikbaar, maar op enkele fronten is het toch 

mogelijk gericht te werken aan een sterkere verbetering van de gezondheid onder 

laagopgeleiden. Zo spelen verschillen in rookgedrag een belangrijke rol bij het 

ontstaan van de gezondheidsverschillen. Het tabaksbeleid zou dan ook meer gericht 

kunnen worden op het realiseren van een extra sterke daling van het rookgedrag 

onder laagopgeleiden. Een stapsgewijze, drastische verhoging van de tabaksaccijns – 

gecombineerd met het proactief aanbieden van gratis stop-met-roken ondersteuning 

is daarvoor het aangewezen beleidsinstrument31-33.  
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5. Verantwoording

De werkzaamheden voor dit design paper zijn financieel ondersteund door Netspar 

in het kader van het project ‘Langer leven, langer gezond, langer werken? Implicaties 

van opleidingsverschillen voor het pensioenstelsel’. De gegevensverzameling en 

-analyse is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese 

Commissie in het kader van het DEMETRIQ-project (FP7-CP-FP grant no. 278511) en het 

LIFEPATH-project (Horizon 2020 grant no. 633666). 
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(Award Ref: ES / K000365 / 1). Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de inter-
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RSZ in verband met de interpretatie of analyse van de statistische gegevens. Dit werk 

maakt gebruik van onderzoeksdatasets die mogelijk niet exact de nationale statisti-

sche aggregaten weergeven. De sterftegegevens voor Zwitserland werden verkregen 

van het Zwitserse nationale cohort, gebaseerd op sterftecijfers en census gegevens 

verstrekt door het Federale Bureau voor de Statistiek en ondersteund door de 

Zwitserse National Science Foundation (toekenning nrs. 3347CO-108806, 33CS30_134273 

en 33CS30_148415). 
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Appendix

Figuur A1. Vergelijking tussen beperkingenvrije levensverwachting en gemiddelde 

 feitelijke pensioenleeftijd, naar opleidingsniveau en geslacht, zestien Europese 

landen
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