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Oudere werkenden in de EU
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Van vroegpensioen naar langer 

doorwerken

• inzicht krijgen in 

determinanten van 

vroegpensioen of 

langer doorwerken

• rol van gezondheid 

bij vroegpensioen

• prospectief cohort: 

STREAM





De oudere werknemer



Nieuwe kijk op gezondheid

Voorstel nieuwe definitie (Huber M, Knottnerus JA, Green L et 

al. How should we define health? BMJ 2011 Jul 26;343:d4163):

‘het vermogen van mensen zich aan te passen en 

eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven’





Begripsbepaling over werkvermogen

•Werkvermogen als begrip omvat ‘het samenspel tussen 

gevraagde functie- en taakeisen en de belastbaarheid 

van de (evt. minder) gezonde mens’.

•Bij vaststelling van werkvermogen is de prognose van 

herhaalde inzet van medewerkers van belang.

•Mate van herstel na uitvoering taken/activiteiten bepaalt 

mede de herhaalde of duurzame inzet van het 

werkvermogen.



Werkfactoren Risico op verminderd 

werkvermogen 

odds ratio

Disbalans tussen werk en privé 4,0

Op de hoogte van en bijdrage aan

organisatiedoelen

2,6

Hoge werkdruk 2,2

Gebrek aan waardering vanuit organisatie 2,2

Negatief m.b.t. rol leidinggevende 2,1

Gebrek aan waardering vanuit cliënten 2,0

Fysiek zwaar werk 2,0

Gebrek aan afwisseling 1,9

Gebrek aan regelmogelijkheden 1,7

Onvoldoende salaris gegeven inzet 1,4

Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau

Welke factoren bepalen werkvermogen?



Disbalans werk – privé ?



PMO van werkenden betreft het vrijwillig preventief 

medisch onderzoek van werkenden, de bespreking met 

de werknemer van de uitslag, en het op basis hiervan 

geven van adviezen en uitvoering van of verwijzing 

voor interventies. 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
NVAB: Sluiter, Weel & Hulshof, 2013





Article 14 EU Directive 89/391 

 Necessity of periodical medical surveillance of 

workers: 

“Several measures need to be introduced in 

accordance with national law and / or practices” 

“Each worker, if he wishes, has access to health 

surveillance at regular intervals” 



Health surveillance of workers 
A pilot study on the application of the Directive 89/301 CE.

Colosio C, Mandic-Rajcevic S, Godderis L, van der Laan G, van Dijk F, Hulshof C

• Belangrijkste doelstelling: 

‒ vermindering beroepsziekten en arbeidsongevallen

‒ soms bevordering arbeidsgeschiktheid op de werkplek of 

inzetbaarheid / geschiktheid voor het werk

• In meeste landen voor alle werknemers; in sommige landen 

alleen specifieke risicofactoren of risicogroepen.

• In enkele landen is deelname voor werknemers verplicht

• Kosten meestal voor werkgever; soms verzekering 

ongevallen en beroepsziekten (Duitsland)

• Uitvoering meestal door bedrijfsartsen, soms door eerstelijn 

en/of commerciële diensten



België  

• Hot topic: per gepensioneerde slechts 3,3 mensen in de 

arbeidzame leeftijd werkend

• Sociale partners: ‘bedrijfsartsen moeten zich met preventie 

van beroepsziekten/werkgebonden aandoeningen 

bezighouden, niet met gezondheidspromotie’

• Bedrijfsartsen hebben andere visie in visienota voor de 

toekomst vastgelegd (zie bv TBV 2013 (2):69-72)

• Er zijn diensten die gezondheidspromotie aanbieden (bv 

Idewe: gezonde leefstijl) 



UK

• Grote overheidscampagne: ‘working for a healthier 

tomorrow’ (vanaf 2008) → ‘fit notes’ en ‘fit for work 

services’

• Veel bedrijfsartsen nog sterk gericht op ‘klassieke’ 

arbeidsgeneeskundige thema’s; weinig health 

promotion of leefstijlachtige programma’s in OH

• Equality Act 2010: ‘the employer must make 

reasonable adjustments to accommodate an employee 

with functional disabilities’.



Italië

• Periodiek onderzoek belangrijkste activiteit van (6000) 

bedrijfsartsen

• Veel onderzoeken vanuit wettelijke achtergrond; vooral 

gericht op risico’s in het werk en voor werknemer vaak 

verplicht

• Health promotion vooralsnog geen duidelijke taak voor 

Italiaanse bedrijfsartsen 



Zweden

• 2001: nieuwe wet gaf ‘recht op werk’ tot 67: 19,4% van de 

mannen en 12,5% van de vrouwen tussen 65 en 67 werkt

• Veel arbodiensten bieden fysiotherapie en toegang tot 

fitness centra aan

• Workplace health promotion programma’s zijn zeer 

gebruikelijk maar rol van bedrijfsartsen daarin is beperkt



Finland

• Het land van het workability concept (Ilmarinen)

• Streven naar een ‘age friendly werkplek’ met actieve rol 

voor bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige

• Door bezuinigingen en relatief hoge werkloosheid staat 

aandacht voor algemene gezondheidspreventie en ook 

langer doorwerken binnen de BGZ echter onder druk. 



Duitsland

• Preventie en vroege opsporing van ook niet-

werkgebonden aandoeningen is een belangrijk topic 

voor bedrijfsartsen

‒ Colonkankerscreening bij BASF

‒ Hypertensie- en diabetesscreening bij ASAM Praevent

• In de context van BGM, Betriebliches 

Gesundheitsmanagement, aangeboden door 

bedrijfsartsen en veelal betaald door bedrijven



Model voor kwaliteit van werk
(Jones W, Haslam R, Haslam C. What is a ‘good’ job? Modelling job 

quality for blue collar workers, Ergonomics 2016)



Leidraad PMO



Hou houden we werknemers gezond 

aan het werk ?

Arbeidsomstandigheden:
 sturen op verbeteren werkomstandigheden

Gezondheid:
 sturen op verbeteren gezondheid (leefstijl), behoud 

werkvermogen bij gezondheidsproblemen, aanpassing werk

Human Resources beleid:
 sturen op werk-prive balans, duidelijkheid organisatiedoelen,

waardering vanuit leiding, ‘good jobs’



Buon lavoro è buono per voi!
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