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Samenvatting 
Werk, Pensioen en Gezondheid 

Potentiële bedreigingen voor de arbeidsparticipatie van oudere werknemers: 
werkbelasting, geheugen, sociale timing van pensioneren en gezondheid
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Een aantal bedreigingen is geïdentificeerd die de haalbaarheid en succes kunnen 
verminderen van het verhogen van de arbeidsparticipatie onder ouder werknemers. 
Verschillende factoren worden als potentiële bedreigingen beschouwd. In dit 
proefschrift is het onderzoek gericht op de volgende drie factoren die worden 
beschouwd als belangrijke bedreigingen: werkbelasting, een slecht geheugen en 
het effect van de leeftijd van pensioen op gezondheid. Met dit onderzoek wordt 
beoogd meer te weten te komen over de haalbaarheid en succes van het beleid 
gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie. 

Dit proefschrift heeft drie doelen: 
1) Het ontwikkelen en valideren van een ‘general population job-exposure matrix’ 
(GPJEM) waarin lichamelijke werkbelasting, psychosociale werkbelasting en 
psychosociale werkhulpbronnen zijn opgenomen.
2) Onderzoeken of geheugenklachten gerapporteerd door 55-64-jarigen 
geassocieerd zijn met objectief gemeten geheugen (doel 2a), het hebben van werk 
en de eigenschappen van het werk (doel 2b).
3) Onderzoeken of ‘on-time’ en ‘off-time’ pensionering geassocieerd is met ervaren 
gezondheid en emotionele gezondheid. 

Gegevens van de volgende drie studies zijn gebruikt in dit onderzoek: de 
Longitudinal Aging Study Amsterdam (het LASA onderzoek), de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden (het NEA onderzoek) en de German Ageing Survey 
(Deutscher Alterssurvey; het DEAS onderzoek). 

De eerste doelstelling wordt onderzocht in hoofdstuk 2, de tweede 
doelstelling in hoofdstuk 3 en 4 en de derde doelstelling in hoofdstuk 5 en 6. 
Hieronder wordt per hoofdstuk de resultaten van de studies samengevat. Afgesloten 
wordt met een conclusie van de resultaten. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe een GPJEM is ontwikkeld en gevalideerd 
(doel 1). In de GPJEM zijn subjectieve werkbelasting scores van oudere werknemers 
geaggregeerd per beroepsklasse. De Standaard Beroepen Classificatie 1992 (SBC 
1992) is gebruikt om beroepen te classificeren in de GPJEM. Als een eerste stap 
in de richting van het valideren van de GPJEM zijn de associaties onderzocht van 
lichamelijke werkbelasting en ‘iso-strain’ (een combinatie van hoge psychosociale 
werkbelasting en lage psychosociale werkhulpbronnen) met gezondheid. Een aantal 
gezondheidsmaten zijn onderzocht waarvan, op basis van bestaande literatuur, 
verwacht kan worden dat ze geassocieerd zijn met lichamelijke werkbelasting en 
iso-strain. De resultaten van onze analyses suggereren dat de GPJEM beroepen 
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classificeert volgens lichamelijke werkbelasting en, hoewel mogelijk minder 
overtuigend, iso-strain. Met gegevens van het werk dat deelnemers doen en 
deze GPJEM kan lichamelijke werkbelasting (zoals kracht zetten en herhalende 
bewegingen), psychosociale werkbelasting (zoals tijdsdruk en taakeisen) en 
psychosociale werkhulpbronnen (zoals sociale steun van collega’s en autonomie in 
het werk) bepaald worden. De GPJEM was ontwikkeld en gevalideerd gebruikmakend 
van gegevens van oudere werknemers (55-64 jaar) en is daarom in het bijzonder 
geschikt voor het bepalen van deze werkomstandigheden in 55 tot 64-jarigen.
 In hoofdstuk 3 zijn resultaten beschreven van een onderzoek waarin de 
relatie tussen geheugenklachten en objectief gemeten geheugen en geheugen 
achteruitgang is onderzocht bij 55-64-jarigen (doel 2a). Uit analyses die 
gecorrigeerd zijn voor geslacht, educatie en leeftijd blijkt dat 55-64-jarigen met 
geheugenklachten vaker een geheugen beperking hebben en vaker risico lopen 
op klinisch relevante geheugen achteruitgang drie jaar na het rapporteren van 
geheugenklachten. Tussen geheugenklachten ontwikkeld in de afgelopen drie jaar 
en geheugen achteruitgang is geen associatie gevonden.
  De resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 4 laten zien dat, onafhankelijk 
van het functioneren van het geheugen of van andere causale of onderliggende 
factoren, individuen met cognitief belastend werk een grotere kans hebben om 
geheugenklachten te hebben (doel 2b). Werk status (het hebben van betaald werk 
van minstens 1 uur per week) of andere eigenschappen van werk (het aantal uren 
werk, werk prestige, werk niveau, taak eisen, iso-strain) blijken niet geassocieerd 
met geheugenklachten.
 In hoofdstuk 5 en 6 is onderzocht of ‘on-time’ en ‘off-time’ pensionering 
geassocieerd is met subjectieve algemene gezondheid (ervaren gezondheid) en 
emotionele gezondheid (depressieve symptomen) (doel 3). Na correctie voor 
relevante individuele en contextuele eigenschappen (d.w.z. ervaren gezondheid voor 
het pensioneren en gevoel van mastery) blijkt dat gepensioneerden een net zo grote 
kans hadden op een zeer goede, goede, of minder dan goede ervaren gezondheid 
vergeleken met leeftijdsgenoten die doorwerkten (hoofdstuk 5). Alleen individuen 
die ‘on-time’ pensioneerden (59-60 jaar) en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ontvingen hadden een grotere kans om een zeer goede of goede ervaren gezondheid 
te hebben vergeleken met werkende leeftijdsgenoten, met een minder dan goede 
ervaren gezondheid als referentie categorie. Als vroeg (55-58 jaar) en laat (61-
64 jaar) gepensioneerden geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen werd 
de ervaren gezondheid niet beïnvloed door de pensioentransitie. Vroeg en laat 
gepensioneerden die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen hadden een 
kleinere kans om een zeer goede ervaren gezondheid te hebben na pensionering. 
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Of individuen al van plan waren om daadwerkelijk met pensioen te gaan of niet, 
onderzocht als een proxy voor onvrijwillig pensioneren, had geen effect op de 
onderzochte associaties. 

Er is geen verschil in emotionele gezondheid gevonden tussen 
gepensioneerde en werkende Duitse 43-64-jarigen, na correctie voor relevante 
individuele en contextuele eigenschapen (beschreven in hoofdstuk 6). ‘On-time’ en 
‘off-time’ pensionering is daarom niet geassocieerd met emotionele gezondheid. Na 
gezondheidsgerelateerde pensionering werd een slechtere emotionele gezondheid 
waargenomen, wat waarschijnlijk te verklaren is door een slechtere gezondheid 
voor het pensioneren. Alleen diegene die laat pensioneerden en pensioneerden 
omdat ze hun baan hadden verloren, hadden  een slechtere emotionele gezondheid 
dan leeftijdsgenoten die doorwerkten.   

Conclusies

De studies beschreven in dit proefschrift laten mogelijkheden zien voor het 
verbeteren van de haalbaarheid en succes van beleidsmaatregelen voor het 
verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in Nederland. 
Lichamelijke en psychosociale werkbelasting worden beschouwd als belangrijke 
potentiële bedreigingen voor de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in 
Nederland. De GPJEM ontwikkeld en gevalideerd in dit proefschrift kan gemakkelijk 
toegepast worden in bestaande data sets om blootstelling aan lichamelijke en 
psychosociale werkomstandigheden te bepalen. De GPJEM faciliteert daarmee 
onderzoek naar deze werkomstandigheden onder oudere werknemers. Een slecht 
of achteruitgaand geheugen is ook geïdentificeerd als een mogelijke bedreiging 
voor de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. De resultaten beschreven in 
dit proefschrift laten zien dat de vraag over geheugenklachten gebruikt kan worden 
als een eerste stap naar het identificeren van 55-64-jarigen die een geheugen 
beperking hebben en een risico lopen op klinisch relevante geheugen achteruitgang. 
De belangrijkste vinding in hoofdstuk 4 was dat hoge cognitieve werkbelasting een 
onderliggende factor bleek te zijn van geheugenklachten. Zulke onderliggende 
factoren zouden meegenomen moeten worden bij het bepalen van de oorzaak van 
geheugenklachten in oudere werknemers om vervolgens te bepalen wat de meest 
passende interventie is. Tot slot, de resultaten zoals beschreven in dit proefschrift 
suggereren dat het succes van beleidsmaatregelen gericht op het verhogen van 
de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in Nederland verbeterd kan 
worden door het (verder) verhogen van de leeftijd waarop pensioen als ‘on-time’ 
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beschouwd wordt. Echter, individuen die pensioneerden voor gezondheidredenen 
zullen hier mogelijk geen baat bij hebben en voor hen zullen andere interventies 
nodig zijn. 




