Opleidingsverschillen bij trends in lichamelijke
beperkingen en ervaren gezondheid in Nederland
“Het huidige beeld dat de overheid heeft van de gezondheid van oudere
werknemers is niet zo betrouwbaar”
W.J. Nusselder ¹, J.R. Valverde ¹ en D.J.H. Deeg ² – ¹Erasmus MC, ²Amsterdam UMC

Als de AOW-leeftijd blijft stijgen, zou ook het percentage oudere werknemers met nietlevensbedreigende gezondheidsproblemen die invloed hebben op hun werkvermogen
omhoog kunnen gaan - ondanks een algehele verbetering van de volksgezondheid. Het is
lastig om een nauwkeurig beeld van de situatie te krijgen, omdat de gebruikte
gezondheidsindicatoren en het opleidingsniveau van de werknemers invloed hebben op
de vastgestelde resultaten. Bij deze studie zijn diverse gezondheidsindicatoren gebruikt
om te bepalen of er verbeteringen in de gezondheid van ouderen zijn opgetreden tussen
1989-2018. De uitkomsten zijn gedifferentieerd naar geslacht en opleidingsniveau.
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Voornaamste bevindingen
• Onder personen van 55 tot 70 jaar is
alleen sprake van een gemiddelde daling
op basis van de OESO-indicator waarin
beperkingen op het gebied van gehoor,
gezichtsvermogen en mobiliteit worden
meegenomen.
• Er is geen verbetering in de gezondheid
geconstateerd voor andere indicatoren
(beperkingen in Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen [ADL], zelf beoordeelde gezondheid en de OESO-indicator
waarbij geen rekening wordt gehouden
met gehoor en gezichtsvermogen).
• Voor de OESO-indicator is alleen een
significante daling in beperkingen vast
gesteld voor gemiddeld en hoogopgeleide
mannen en voor hoogopgeleide vrouwen.
• Laagopgeleide mensen hebben een hoger
percentage gezondheidsproblemen en
ervaren bij het klimmen der jaren meer
ADL-beperkingen.
• Trends waren gunstiger voor oudere
personen dan voor jongere personen.
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Figuur: trends in verschillende gezondheidsindicatoren naar
geslacht en leeftijd

Belangrijkste conclusie voor de sector
• De OESO-indicator die in Nederland wordt
gebruikt om de gezondheidsgevolgen van het
verhogen van de AOW-leeftijd te helpen bepalen,
biedt een te positief beeld van verbeteringen in
de gezondheid van bijna gepensioneerden.

Meer weten? Lees het paper ‘Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van
opleidingsniveau’
Netspar faciliteert als kennisnetwerk onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek rondom pensioenen en vergrijzing; www.netspar.nl

