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Engels abstract: 
In the Netherlands, a series of policy measures were taken to encourage prolonged working. It is 
likely that also workers with chronic diseases need to continue working despite their health 
problems. Success of policies aiming at prolonged working is often illustrated by an increase in the 
average age of leaving employment, but the question arises whether people are working more 
healthy years, or more unhealthy years. Also, it is an open question to what extent workers with a 
chronic disease feel unhealthy. This study examines working life expectancy in good and poor self-
perceived health of workers with a chronic disease from age 55 onwards, and whether workers who 
feel unhealthy continue working for longer over the period 1992-2016. Workers with a chronic 
disease extended their working lives by approximately 18 months from 1992 to 2016. In the first 
decade, unhealthy working life expectancy increased, whereas in the second decade, healthy 
working life expectancy increased. 
 
Nederlandse samenvatting: 
In Nederland zijn de afgelopen decennia diverse maatregelen getroffen om langer doorwerken te 
bevorderen. In toenemende mate zijn ook werkenden met chronische ziekten genoodzaakt om te 
blijven werken ondanks hun gezondheidsproblemen. Het succes van beleid gericht op langer 
doorwerken wordt vaak afgemeten aan een toename in de gemiddelde leeftijd waarop mensen de 
arbeidsmarkt verlaten. Het blijft echter de vraag of mensen meer jaren werken in goede gezondheid, 
of in slechte gezondheid. Het is ook onduidelijk in welke mate werkenden met een chronische ziekte 
zich ongezond voelen. In deze studie onderzoeken we de werkduurverwachting in goede en slechte 
ervaren gezondheid van Nederlandse werkenden met chronische ziekten van 55 jaar en ouder, en of 
werkenden die zich ongezond voelen langer zijn gaan werken tussen 1992 en 2016. De studie laat 
zien dat werkenden met een chronische ziekte ongeveer 18 maanden langer zijn gaan werken in de 
periode 1992 tot 2016. In het eerste decennium nam de ongezonde werkduurverwachting toe, 
terwijl in het tweede decennium de gezonde werkduurverwachting toenam. 


