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Voorwoord

Veel ouderen zijn maatschappelijk actief. Dat blijkt uit de grote aantallen 55-plussers 
die tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen, mantelzorg bieden aan hulpbehoe-
vende verwanten, vrienden en buren of anderszins midden in de wereld staan. De 
mogelijkheden om lang sociaal actief te blijven, zijn ook sterk verbeterd. Denk aan de 
toegenomen gezonde levensverwachting en aan de gunstige ontwikkelingen in het 
opleidingsniveau en inkomen van ouderen.

Tegenover dit positieve beeld van ouderdom en ouder worden, dat domineert in de 
meest recente nota ouderenbeleid, staat een wat somberder beeld. Zo zouden oude-
ren zich graag willen terugtrekken uit de samenleving en geleidelijk aan hun sociale 
rollen willen afbouwen. Tehuisbewoners hoeven zelfs geen huishoudelijke bezighe-
den meer te verrichten omdat zij hun rust hebben verdiend en gezondheidsproblemen 
ondervinden.

In dit rapport – alweer de zevende Rapportage ouderen – worden beide beelden aan 
een onderzoek onderworpen. Tussen de twee uitersten ligt immers een scala aan 
mogelijke manieren van oud worden. Opnieuw bevestigt het onderzoek dat ouderen 
een heterogene groep vormen. Sommigen willen tot op zeer hoge leeftijd betrokken 
zijn bij de samenleving, anderen willen tevreden rusten en genieten van de oude dag, 
en weer anderen zien zich door omstandigheden en ingrijpende levensgebeurtenissen 
gedwongen hun sociale leven op te geven.

De overheid richt zich op het ondersteunen van hen die niet kunnen meedoen, de 
kwetsbare ouderen. Onze uitkomsten bieden aangrijpingspunten om de kwetsbaren 
te onderscheiden. Dat kunnen mensen zijn met een hoge draaglast doordat zij last 
hebben van ernstige beperkingen, lijden aan verschillende chronische aandoeningen 
of geconfronteerd worden met een cumulatie van levensgebeurtenissen. Daarnaast 
zijn er arme ouderen, ouderen die niet kunnen lezen en schrijven of beperkte digitale 
vaardigheden hebben, zodat hun draagkracht gering is. Een teveel aan draaglast en 
een tekort aan draagkracht maken mensen kwetsbaar.

Bij de totstandkoming van deze rapportage is gebruikgemaakt van een groot aantal 
bestanden van zowel het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) als het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs). De hoofdstukken over veranderingen in de levensloop en soci-
ale participatie zijn gebaseerd op lasa-gegevens (Longitudinal Aging Study Amster-
dam) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het scp wil met name prof. dr. D. Deeg 
en dr. M. Broese van Groenou danken voor de zeer plezierige wijze van samenwerken. 
Dank voor de open en constructieve begeleiding gaat uit naar drs. P. Roelfsema en
drs. M. Holling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

Alice de Boer (scp)

1.1 Vraagstelling

De Rapportage ouderen 2006 biedt een breed overzicht van de leefsituatie  en levensloop 
van ouderen. De onderwerpen zijn grotendeels dezelfde als die in de vier eerdere 
brede Rapportages ouderen, waarvan de laatste in 2001 verscheen (De Klerk 2001). 
Het doel van deze brede rapporten over ouderen is een systematische en periodieke 
beschrijving te geven van hun leefomstandigheden en maatschappelijke participatie . 
Dit gebeurt aan de hand van uiteenlopende indicatoren, zoals opleiding , betaalde 
arbeid , tijdsbesteding , inkomen , gezondheid  en zorg  voor ouderen. Aan woonvoor-
zieningen  besteden we geen aandacht omdat deze het onderwerp van de Rapportage 
ouderen 2004 waren (De Klerk 2004). Bovendien verschijnt in 2006 een publicatie over 
wonen, zorg en welzijn van volwassenen met matige of ernstige lichamelijke beper-
kingen  (De Klerk en Schellingerhout 2006).

In deze Rapportage ouderen 2006 maken we met behulp van deze indicatoren drie 
vergelijkingen. De situatie waarin ouderen zich bevinden, wordt in de eerste plaats 
vergeleken met die van de overige volwassen bevolking (35-54 jaar). Verschillen in 
levensfase  staan centraal. Het doel is na te gaan of ouderen in gelijke mate als de 
jongere bevolking delen in de maatschappelijke goederen dan wel in dezelfde mate 
participeren aan belangrijk geachte activiteiten in de samenleving.

In de tweede plaats bezien we de ontwikkelingen in de tijd. Zo wordt onderzocht 
in hoeverre de positie en de inzet van ouderen veranderd zijn. De onderzoeksperiode 
loopt van begin jaren negentig van de vorige eeuw tot het laatst beschikbare meetjaar 
(doorgaans het jaar 2003).

Vergelijking van de oudere met de jongere volwassen bevolking doet onvoldoende 
recht aan het eigene van het leven op oudere leeftijd. Daarom besteden we uitgebreid 
aandacht aan de levensloop  van ouderen, dat wil zeggen aan ingrijpende levens-
gebeurtenissen  die zij meemaken op bijvoorbeeld het terrein van werk, gezondheid , 
huishoudenssamenstelling  en woonsituatie . De invloed van dergelijke gebeurtenis-
sen is de derde vergelijking die in deze rapportage aan bod komt.

Bijzondere aandacht gaat steeds uit naar ouderen die op het desbetreffende terrein 
als kwetsbaar  zijn te beschouwen, omdat het ouderenbeleid  meer en meer op de 
kwetsbaren wordt gericht. Het huidige beleid  is gestoeld op de notie dat ouderen 
soevereine en volwaardige burgers zijn, die door de toegenomen gezonde levensver-
wachting  lang kunnen ‘meedoen’ in de samenleving (vws 2005a). Velen zijn in staat 
een bijdrage te leveren in termen van betaalde arbeid , vrijwilligerswerk  en mantel-
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zorg . De verwachting is dat de toekomstige ouderen hoger opgeleid  zijn en vaker 
over vermogen , een eigen woning  of aanvullend pensioen  beschikken dan de hui-
dige. Mocht op enig moment in het leven van deze ouderen de gezondheid verslech-
teren , dan moeten zij in eerste instantie een beroep doen op hun eigen hulpbronnen . 
Alleen kwetsbare ouderen die niet beschikken over dergelijke voorzieningen , krijgen 
toegang tot collectief gefi nancierde hulp .

Samengevat beantwoordt dit rapport de volgende vragen:
1 In welke mate verschillen de leefsituatie  en de maatschappelijke participatie  van 

ouderen met die van de jongere volwassen bevolking?
2 In hoeverre zijn er in de afgelopen vijftien jaar veranderingen opgetreden in de 

leefsituatie  en maatschappelijke participatie  van ouderen?
3 Welke belangrijke veranderingen doen zich op welk moment in de loop van het 

leven  bij ouderen voor en hoe passen ze zich aan de nieuwe situatie aan?
4 In hoeverre en op welke gebieden zijn ouderen als kwetsbaar  te beschouwen?

In dit hoofdstuk gaan we vervolgens in op enkele begrippen (§ 1.2), demografi sche 
gegevens (§ 1.3), de indeling van het rapport (§ 1.4) en de gebruikte databestanden
(§ 1.5).

1.2 Af bakening van een aantal begrippen

Leeftijd
Leeftijd is een veelgebruikt criterium om verschillen tussen bevolkingsgroepen te 
beschrijven. In de eerste Rapportage ouderen was de ondergrens 55 jaar, een grens 
die ook in het ouderenbeleid  de standaard was (Timmermans 1992). Inmiddels is 
deze losgelaten en zijn de grenzen afhankelijk van het domein waarover gesproken 
wordt. In de voorgaande edities van de rapportage zijn de ouderen onderscheiden in 
55-64-jarigen, 65-74-jarigen en 75-plussers met 35-54-jarigen als vergelijkingsgroep. 
Dat is ook nu het geval en soms gaat de differentiatie verder. Zo maken we bij het 
onderwerp arbeid  aan de onderkant van de leeftijdsverdeling onderscheid tussen 
50-54-jarigen, 55-59-jarigen, 60-64-jarigen. Bij de bespreking van het onderwerp 
gezondheid  is gekozen voor een fi jnmazige indeling met als oudste leeftijdsgroep  de 
personen van 85 jaar en ouder.

Trends in de tijd
Naast verschillen tussen leeftijdsgroepen  op één tijdstip presenteren we de actua-
lisering van bestaande tijdsreeksen. Primair gaat de aandacht uit naar het tijdvak 
1990-2005. Waar meer detail vereist is, is alleen het meest recente jaar geselecteerd. 
Toekomstramingen komen (uitzonderingen daargelaten) niet aan de orde.
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Levensloop
Longitudinaal onderzoek geeft inzicht in overgangen in de levensloop  van ouderen. 
Dit aspect van ‘tijd’ is in eerdere edities van de Rapportage ouderen niet uitgebreid 
aan bod gekomen, behalve op het gebied van gezondheid  en zorggebruik . In dit type 
onderzoek worden dezelfde personen in de tijd gevolgd. In die periode maken ze 
gebeurtenissen (of veranderingen) mee zoals verlies van een partner , stoppen met 
betaald werk  of verslechtering in de gezondheidstoestand . De sociale en/of economi-
sche gevolgen van deze levensgebeurtenissen  kunnen groot zijn.

Kwetsbaarheid 
In de Rapportage ouderen 2004 (De Klerk 2004) is de groep kwetsbare , zelfstandig 
wonende  55-plussers beschreven in termen van draagkracht en draaglast. Draaglast 
gaat over de last van geestelijke en lichamelijke beperkingen  die optreden als gevolg 
van ziekte. Draagkracht bestaat uit hulpbronnen  als het sociale netwerk  en fi nanciële 
middelen. Kwetsbaar zijn dan vooral ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen , 
die alleenstaand  zijn en over onvoldoende inkomen  beschikken. In deze rapportage 
werken we het begrip ‘kwetsbaarheid’ verder uit voor een aantal levensterreinen. Zo 
kan kwetsbaarheid optreden als mensen in een bepaald tijdsbestek meerdere (ingrij-
pende) levensgebeurtenissen  meemaken. Ook zijn ze kwetsbaar als hun inkomen 
beneden de armoedegrens  zakt of ze nauwelijks kunnen lezen  of schrijven.

1.3 Demografi sch  overzicht

Op 1 januari 2005 waren er 4,2 miljoen mensen van 55 jaar of ouder in Nederland. 
De komende decennia zal dit aantal sterk toenemen. Naar verwachting zijn in 2035 
bijna 6 miljoen personen ouder dan 55 jaar, van wie bijna 4 miljoen 65-plusser (zie 
fi guur 1.1). Ter vergelijking: in 1975 waren er 2,6 miljoen ouderen.

In de afgelopen decennia is het aantal 100-plussers sterk toegenomen. Waren er 
in 1950 slechts 39 personen van 100 jaar of ouder, in 2005 leefden 1381 personen al 
langer dan een eeuw (Garssen 2005). Vooral veel vrouwen  bereiken deze hoge leef-
tijd. Dit was in 1950 niet zo, toen was het aantal 100-plussers onder mannen  en vrou-
wen vrijwel gelijk (18 tegenover 21). De leeftijd van de recordhouder van de vrouwen 
is vastgesteld op 122 jaar en de oudste man is 111 jaar geworden.

In 2005 was 14% van de bevolking 65 jaar of ouder, 68% was tussen de 15 en 64 jaar 
(de potentiële beroepsbevolking) en 18% was 14 jaar of jonger. De omvang van de 
potentiële beroepsbevolking neemt af en dit heeft geleid tot een maatschappelijk 
debat over de solidariteit tussen generaties. De basis voor solidariteit kan, zo wordt 
gedacht, onder andere versterkt worden door uitbreiding van de arbeidsparticipatie 
(vws 2005a). Hiervoor zijn er mogelijkheden bij de 15-64-jarigen, maar ook bij de 65-
plussers, bijvoorbeeld door het opschuiven van de pensioenleeftijd.
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Figuur 1.1
Aantal ouderen (55-plussers) naar leeftijdsklasse, 1975-2035 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (StatLine) 
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In 2005 was 14% van de bevolking 65 jaar of ouder, 68% was tussen de 15 en 64 jaar 
(de potentiële beroepsbevolking ) en 18% was 14 jaar of jonger. De omvang van de 
potentiële beroepsbevolking neemt af en dit heeft geleid tot een maatschappelijk 
debat over de solidariteit tussen generaties . De basis voor solidariteit kan, zo wordt 
gedacht, onder andere versterkt worden door uitbreiding van de arbeidsparticipatie 
(vws 2005a). Hiervoor zijn er mogelijkheden bij de 15-64-jarigen, maar ook bij de 65-
plussers, bijvoorbeeld door het opschuiven van de pensioenleeftijd .

De meerderheid van de ouderen, en vooral de alleroudsten, bestaat uit vrouwen  
(fi guur 1.2). In 2005 was 61% van de 75-84-jarigen en 73% van de 85-plussers vrouw. 
Het percentage vrouwen in de totale oudere bevolking neemt af sinds de jaren negen-
tig van de vorige eeuw. In 1990 was het aandeel vrouwen bij de 55–plussers 56% en in 
2005 was dat 54%. Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten 
zien dat deze daling tot 2020 doorzet.

Figuur 1.2
Aandeel vrouwen in de bevolking van 55 jaar en ouder naar leeftijdsklasse, 1975-2035 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) 
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De meerderheid van de ouderen, en vooral de alleroudsten, bestaat uit vrouwen 
(fi guur 1.2). In 2005 was 61% van de 75-84-jarigen en 73% van de 85-plussers vrouw. 
Het percentage vrouwen in de totale oudere bevolking neemt af sinds de jaren negen-
tig van de vorige eeuw. In 1990 was het aandeel vrouwen bij de 55–plussers 56% en in 
2005 was dat 54%. Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten 
zien dat deze daling tot 2020 doorzet.

Figuur 1.3 laat zien dat 29% van de 55-plussers alleen woont  (in 2005).1 Het aandeel 
eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe met de leeftijd: 16% van de 55-59-jarigen 
en 88% van de 95-plussers woont alleen. Bij de alleroudsten is het overlijden van de 
partner  de belangrijkste oorzaak hiervan.

Van de ouderen die onderdeel zijn van een meerpersoonshuishouden, woont de 
meerderheid samen met een partner  al dan niet met inwonende kinderen . Partners 
vormen een voorname bron van hulp  als de gezondheidstoestand  achteruitgaat. Het 
aandeel dat samenwoont  met een partner, ligt op 40% bij de 75-plussers en is toch 
nog 18% bij de 85-plussers (categorie ‘met partner’). 6% van de 85-plussers woont 
samen met anderen, bijvoorbeeld met kinderen, broers of zussen (categorie ‘overig’).

Figuur 1.3
Huishoudensvorm van 55-plussers (inclusief tehuisbewoners) naar leeftijdsklasse, 1 januari 2005 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) 
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1.4 Indeling van het rapport

De rapportage bestaat uit twee delen. Deel A bevat de traditionele beschrijving van 
(trends  in) de leefsituatie  en maatschappelijke participatie . Hoofdstuk 2 behandelt 
de onderwijsdeelname  en het opleidingsniveau  van ouderen. Deelname aan betaalde 
arbeid  is het onderwerp van hoofdstuk 3. In de vorige Rapportage ouderen is vastge-
steld dat de arbeidsparticipatie toenam, hier bekijken we in hoeverre deze ontwik-
keling doorzet. Hoofdstuk 4 bevat gegevens over de tijdsbesteding  en deelname aan 
onbetaalde arbeid . Tevens wordt nagegaan welke effect betaalde arbeid heeft op de 
maatschappelijke inzet van ouderen. Veranderingen in hun fi nanciële positie is het 
onderwerp van hoofdstuk 5, inclusief de inkomenspositie  van de bewoners van ver-
pleeg- en verzorgingshuizen   . Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan allerlei aspecten 
van de gezondheid  van ouderen. Naast de gebruikelijke indicatoren komt ook de pre-
ventie  van gezondheidsproblemen  aan bod. Lichamelijke beperkingen  en het gebruik 
van verpleging  en verzorging  vormen het thema van hoofdstuk 7. De kwaliteit van de 
zorg  in tehuizen  komt in dit hoofdstuk eveneens aan de orde.

Deel B handelt over een aantal overgangen in de levensloop  van ouderen en 
effecten hiervan. Hoofdstuk 8 behandelt het vóórkomen van transities  op het 
 terrein van gezondheid , huishoudensvorm  en woonsituatie  en de mate waarin deze 
transities onderling samenhang vertonen. In hoofdstuk 9 gaat de aandacht uit 
naar de sociaal-economische gevolgen van transities in arbeidsdeelname  en huis-
houdensvorm. Hoofdstuk 10 geeft inzicht in de sociale gevolgen van veranderingen 
in de gezondheid , huishoudensvorm en woonsituatie voor ouderen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar participatie in vrijwillige organisaties , sociaal-culturele 
participatie  en participatie in sociale netwerken . Het rapport eindigt met een slot-
beschouwing (hoofdstuk 11).

De eerste twee onderzoeksvragen komen vooral in deel A aan bod en de derde in 
deel B (zie § 1.1). De vierde onderzoeksvraag over kwetsbare  ouderen komt in alle 
hoofdstukken aan de orde. Anders dan in de Rapportage ouderen 2001 besteden we in 
dit rapport geen specifi eke aandacht aan allochtone ouderen . Dankzij het onderzoek 
Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen is hierover reeds veel informatie beschik-
baar gekomen, die afzonderlijk is gepubliceerd (Schellingerhout 2004).

1.5 Gebruikte databestanden

Er is bij de totstandkoming van dit rapport gebruikgemaakt van een groot aantal 
databestanden. Voor de leefsituatie  van zelfstandig wonende  ouderen zijn gegevens 
ontleend aan het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo), de Enquête 
beroepsbevolking (ebb), het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo), het Permanent onder-
zoek leefsituatie (pols), het Inkomenspanelonderzoek (ipo) en de bevolkingssta-
tistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs StatLine). Informatie over de 
positie van ouderen in verzorgings-  of verpleeghuizen  is afkomstig uit het onderzoek 
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Ouderen in instellingen (oii; zie ook De Klerk 2005). Gegevens van de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (lasa) van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn gebruikt om (de 
gevolgen van) transities  in gezondheid , huishoudens- en woonvorm  te beschrijven.

In bijlage A van deze rapportage is een uitgebreide beschrijving van de data-
bestanden te vinden: http://www.scp.nl/rapportage-ouderen.
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Noot

1 Zowel alleenstaanden  als personen in institutionele huishoudens worden hiertoe 
 gerekend.



Deel a

Maatschappelijke participatie en 
leefsituatie
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2 Onderwijs en opleiding

Lex Herweijer (scp)

2.1 Inleiding

Onderwijs en opleiding worden allang niet meer uitsluitend geassocieerd met de 
jeugd. Al sinds de jaren zeventig is er, onder uiteenlopende noemers en met verschil-
lende accenten, aandacht voor opleiding en scholing van volwassenen. Het uitgangs-
punt is dat de basis die in het jeugdonderwijs is gelegd, meestal niet meer toereikend 
is voor het gehele leven. Door scholing en opleiding kunnen volwassenen hun aan-
vankelijke kennis en vaardigheden  aanvullen, verdiepen of vernieuwen, en zo up-to-
date blijven. Volwassenen die in eerste instantie met onvoldoende toerusting uit het 
jeugdonderwijs zijn gekomen, kunnen de schade op latere leeftijd in het tweedekans-
onderwijs proberen in te halen.

Het beleid  gaat er tegenwoordig vanuit dat het nodig is dat burgers een ‘leven lang 
leren’ (ocenw 1998; tk 2004/2005a), niet alleen om bij de tijd te blijven, maar vooral 
ook om de kenniseconomie  te versterken. De overheid  ziet investeren in scholing en 
opleiding als het middel bij uitstek om de arbeidsdeelname  en de arbeidsproducti-
viteit te verhogen. Het beleid op het terrein van het volwassenenonderwijs  is steeds 
meer in het teken van de arbeidsmarkt  komen te staan (scp 1998). Vanwege de sterke 
gerichtheid op de arbeidsmarkt raakt het ‘leven-lang-leren’beleid eigenlijk alleen 
ouderen jonger dan 65 jaar. Scholing en opleiding moeten de employability  van oudere 
werknemers  vergroten, zodat ze lang aan het werk kunnen blijven. Het verhogen 
van de arbeidsdeelname van deze groep is immers een belangrijke doelstelling van 
het kabinet. Scholing die niet gericht is op ondersteuning van de employability, is in 
de visie van de overheid primair de verantwoordelijkheid van het individu zelf (tk 
2004/2005a).

Voor de meerderheid van de ouderen – vutters, gepensioneerden – is de arbeids-
markt  een gepasseerd station en is verbetering van de employability  niet meer aan de 
orde. Toch blijft de gevolgde opleiding ook dan van belang: onderwijs is een cen-
trale hulpbron  voor uiteenlopende onderdelen van de leefsituatie , niet alleen van de 
beroepsbevolking  maar ook van de ouderen (scp 2005a; De Klerk 2001). Als kennis 
en vaardigheden  tekortschieten voor het leven van alledag, kunnen die ook op latere 
leeftijd met een opleiding of cursus  op peil worden gebracht. Het is echter de vraag 
of dat in de praktijk gebeurt. Weliswaar volgen aanzienlijke aantallen ouderen een 
cursus of een opleiding, maar doorgaans met het doel zich te verder ontplooien , 
interesses te bevredigen of sociale contacten  te onderhouden (De Klerk 2001; 
 Timmermans et al. 1997).
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Dit hoofdstuk brengt het opleidingsniveau  en de onderwijsdeelname  van ouderen 
in kaart. Het geeft inzicht in de mate waarin zij beschikken over de ‘hulpbron  oplei-
ding ’ en in de veranderingen die zich op dat punt voordoen. Hoe heeft hun oplei-
dingsniveau zich ontwikkeld en hoe zal dit zich verder ontwikkelen? Veranderingen 
hierin zullen niet alleen doorwerken in de leefsituatie  van de groep, maar bijvoor-
beeld ook in de vraag naar zorgvoorzieningen  (Timmermans en Woittiez 2004a).

Verder zal het hoofdstuk duidelijk maken in hoeverre ouderen bijdragen aan de 
realisatie van de doelstelling een ‘leven lang leren’. Zet de trend  naar meer onder-
wijsdeelname  door en aan wat voor type opleidingen  nemen zij deel? Welke groepen 
nemen vooral deel en zijn er belemmeringen  voor ouderen die een opleiding willen 
volgen? Hoe ontwikkelt zich de deelname van oudere werknemers  aan scholing en 
opleiding?

De thema’s van dit hoofdstuk sluiten in grote lijnen aan op die in het hoofdstuk 
Onderwijs en opleiding uit de Rapportage ouderen 2001 (Herweijer 2001). Een deel van de 
destijds gepresenteerde gegevens wordt hier geactualiseerd en we gaan na of inder-
tijd gesignaleerde trends  hebben doorgezet. Nieuw ten opzichte van de Rapportage 
ouderen 2001 is dat we inzicht kunnen geven in het opleidingsniveau  van allochtone 
ouderen . We grijpen daarvoor terug op de uitkomsten van het onderzoek Gezond-
heid en welzijn van allochtone ouderen (gwao), gehouden in 2003 (Schellingerhout 
2004).

Net als in de andere hoofdstukken van deze rapportage hanteren we de grens van 
55 jaar bij de afbakening tussen de ouderen en andere volwassenen. De volwassenen 
van 35-54 jaar dienen als vergelijkingsgroep. Daar waar het gaat om werkende  oude-
ren, beperken we ons tot de leeftijdsgroep  van 55-64 jaar.

De gebruikte gegevens zijn grotendeels afkomstig uit verschillende steekproef-
onderzoeken: de Enquête beroepsbevolking (ebb) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (cbs), het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) en het 
onderzoek Ouderen in instellingen uit 2004 (oii’04), beide van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp), en het onderzoek Eurobarometer van de Europese Unie, dat 
voorjaar 2003 een aantal vragen over life long learning bevatte. Van de Eurobarometer 
benutten we alleen het Nederlandse deel van de steekproef.

De indeling van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 geven we een overzicht 
van het huidige opleidingsniveau  van ouderen en presenteren we een prognose van 
de ontwikkeling tot en met 2030. Aparte aandacht is er voor de selecte groep ouderen 
in instellingen. In paragraaf 2.3 geven we een overzicht van de onderwijsdeelname  
en gaan we in op de motieven en eventuele belemmeringen  voor het volgen van een 
opleiding . Verder komen ook verschillen tussen de diverse groepen ouderen aan de 
orde en besteden we aandacht aan de opleidingsdeelname van werkende  ouderen. 
Paragraaf 2.4 rond het hoofdstuk af met een samenvatting en enkele conclusies.
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2.2 Het opleidingsniveau  van ouderen

Onderwijs is in het algemeen een essentiële hulpbron  voor het verwezenlijken van 
een gunstige leefsituatie . De gevolgde opleiding  is niet alleen van grote invloed op de 
kansen op de arbeidsmarkt  en op de hoogte van het inkomen , maar ook op bijvoor-
beeld de politieke betrokkenheid , de maatschappelijke participatie , de cultuurdeel-
name , de vrijetijdsbesteding , het ict-gebruik  en de gezondheid  (scp 2005a). En de 
deelname aan ‘leven lang leren’ hangt ervan af; wie in zijn of haar jeugd veel onder-
wijs  heeft gevolgd, blijkt dat in het latere leven eveneens te doen (scp 2004).

Gegeven de verwachte stijging van het opleidingsniveau  van ouderen, is het min 
of meer gebruikelijk de oudere van de toekomst af te schilderen als actief, mondig, 
kapitaalkrachtig en zelfredzaam (rmo 2004). De beter opgeleide oudere van de toe-
komst heeft vaker een goed pensioen  opgebouwd, is beter in staat zijn belangen te 
articuleren en te behartigen, en weet gemakkelijker de weg te vinden naar instanties, 
dan de huidige (Breedveld et al. 2004).

Het opleidingsniveau  werkt tevens door in de zorgvraag  en het zorggebruik . Dit 
verband loopt voornamelijk indirect, via de gezondheid  en het inkomen . Het oplei-
dingsniveau is een gewichtige voorspeller van het voorkomen van beperkingen  bij 
ouderen; hoe hoger opgeleid hoe minder beperkingen.1 Een stijging van het niveau 
zal dus waarschijnlijk gepaard gaan aan een daling van het aantal ouderen met 
beperkingen, en dat heeft vervolgens een remmende werking op de zorgvraag en het 
zorggebruik (Timmermans en Woittiez 2004). Als er niettemin zorg nodig is, dan 
verschilt het soort hulp  dat laag- en hoogopgeleiden   krijgen. Hoogopgeleide ouderen 
ontvangen vaker huishoudelijke hulp , met name uit de particuliere hoek . Zij kunnen 
dit bekostigen omdat zij er fi nancieel beter voor staan dan lager opgeleiden. Laagop-
geleide ouderen krijgen vaker informele hulp  van kennissen, buren en familieleden  
(Geerlings et al. 2004). Naast verschillen in koopkracht  speelt waarschijnlijk mee 
dat het netwerk  van hoogopgeleiden een andere schaal heeft; hoogopgeleide ouders 
wonen gemiddeld op veel grotere afstand van hun kinderen  dan laagopgeleide 
ouders (Mulder en Kalmijn 2004). Het inroepen van hulp van kinderen zal daardoor 
dikwijls geen reële optie zijn. De analyse van Broese van Groenou (2004) wijst uit dat 
de geografi sche nabijheid van de kinderen een van de redenen is waarom zorgbehoe-
vende  ouderen met een laag inkomen relatief vaak hulp van hun kinderen krijgen.

Op het terrein van ouderenhuisvesting  valt ten slotte op dat hoogopgeleiden  vaker 
zelfstandig blijven wonen , eventueel met aanpassing van de woning. Laagopgeleiden  
wonen vaker in een verzorgingshuis  (De Boer 2004).

Een toekomstige stijging van het opleidingsniveau  van ouderen zal dus waar-
schijnlijk de nodige effecten hebben op hun zorgvraag  en zorggebruik .

2.2.1 Zelfstandig wonenden: opleidingsniveau  neemt almaar toe
De onderwijsdeelname  is sinds de Tweede Wereldoorlog voortdurend toegenomen; 
elke volgende lichting jongeren bleef langer onderwijs volgen dan de voorgaande 
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(scp 1994). Oudere generaties , opgegroeid in een tijd waarin een voortgezette oplei-
ding  nog geen regel was, werden afgelost door jongere, hoger opgeleid e generaties. 
Als gevolg van deze ‘afl ossing’ van generaties is het opleidingsniveau  van de vol-
wassen bevolking – eerst de jongvolwassenen en later ook de ouderen – aanzienlijk 
gestegen in de afgelopen decennia (scp1994; scp 2005a; Herweijer 2001). Tabel 2.1 
geeft een overzicht voor de 55-plussers.

Begin jaren tachtig had nog de helft van de mannen  en twee op de drie vrouwen  
niet meer dan basisonderwijs  voltooid, ouderen met een afgeronde hbo- of wo-oplei-
ding  waren destijds een uitzondering. Iets meer dan twee decennia later is het zwaar-
tepunt van de verdeling duidelijk verschoven. Er zijn inmiddels meer mannen met een 
hbo- of wo-opleiding dan met alleen basisonderwijs. Ook het niveau van de vrouwen 
nam sterk toe, maar toch hebben nog altijd drie op de tien niet meer dan basisonder-
wijs afgerond en is slechts een op de tien hoogopgeleid  (hbo/wo). Oudere vrouwen 
zijn dus een stuk lager opgeleid  dan oudere mannen: een kwart van de vrouwen zou 
moeten ‘doorschuiven’ naar een hoger niveau om het verschil met de mannen weg 
te werken (vergelijk de waarde van de in de onderste regel van tabel 2.1 weergegeven 
segregatie-index, die is te interpreteren als het percentage vrouwen van wie de oplei-
ding  moet stijgen om het verschil met de mannen op te heffen; zie Siegers 1979).

Tabel 2.1
Opleidingsniveau  van de bevolking van 55 jaar en ouder,a naar geslacht , 1981-2003 (in procenten)

1981 1990 1995 1999 2003

mannen

basisniveau 49 36 25 22 17
lbo/mavo 18 22 21 21 22
havo/vwo/mbo 25 30 37 36 37
hbo/wo 9 12 18 21 23
totaal 100 100 100 100 100

vrouwen

basisniveau 66 57 42 38 29
lbo/mavo 17 23 30 32 35
havo/vwo/mbo 13 15 20 21 25
hbo/wo 5 5 8 9 11
totaal 100 100 100 100 100

verschil mannen – vrouwenb 17 22 26 26 24
a Exclusief ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen.
b Segregatie-index.

Bron: Timmermans (1993); CBS (EBB’95–’03); SCP (reconstructie voor 75 jaar en ouder op basis van EBB’98-’02 en
EBB-ouderen ’96-’97)2
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Dat het opleidingsniveau  van de oudere vrouwen  nog altijd achterblijft bij dat van de 
oudere mannen , is het gevolg van een verschil in fasering van de groei van onderwijs-
deelname  van jongens en meisjes decennia eerder. De deelnamegroei van jongens 
kwam eerder op gang die van de meisjes, en als ‘echo’ daarvan nam de achterstand 
van oudere vrouwen op oudere mannen tot het midden van de jaren negentig zelfs 
toe. Latere generaties  meisjes en jonge vrouwen hebben de achterstand op jongens 
en jonge mannen goedgemaakt, en nog later zelfs omgezet in een voorsprong. Maar 
dat zal pas over een aantal decennia zichtbaar worden in de opleidingsverdeling van 
ouderen.

Binnen de groep van 55 jaar en ouder neemt het opleidingsniveau  af met het stijgen 
van de leeftijd (fi guur 2.1). Vooral de groep van 75 jaar en ouder telt nog altijd veel 
laagopgeleiden ; ruim een kwart van de mannen  en de helft van de vrouwen  van die 
leeftijd heeft uitsluitend lager onderwijs  voltooid. Bij de jongere senioren ligt dat 
cijfer een stuk lager; het opleidingsniveau van mannen van 55-64 jaar blijft niet veel 
achter bij dat van de 35-54-jarige.

Figuur 2.1
Bevolkinga van 35 jaar en ouder naar leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, 2003 (in procenten)

Bron: CBS (EBB’03); SCP (reconstructie voor 75 jaar en ouder op basis van EBB’98-’02 en EBB-ouderen’96-’97) 
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Bij de vrouwen  zijn er grote verschillen tussen de opeenvolgende leeftijdsgroepen . 
Dit betekent dat de komende jaren een aanzienlijke stijging van het opleidingspeil 
van oudere vrouwen valt te verwachten als gevolg van de ‘afl ossing’ van generaties . 
De achterstand op oudere mannen  zal daardoor veel geringer worden.

Niet-westerse allochtonen 
De opleidingsverdeling afgebeeld in fi guur 2.1 omvat zowel de autochtone als de 
(westers en niet-westers) allochtone bevolking. Allochtonen van niet-westerse her-
komst zijn doorgaans veel lager opgeleid  dan de autochtone bevolking. Nederland 
telt inmiddels meer dan 10% inwoners van niet-westers allochtone herkomst, maar 
er zijn nog maar weinig allochtone ouderen . Dat heeft te maken met de afwijkende 
leeftijdsverdeling van de niet-westers allochtone bevolking; niet meer dan 7% van 
hen is 55 jaar of ouder en nog geen 3% is 65-plusser (Schellingerhout 2004; Garssen 
en Zorlu 2005). Voor de totale bevolking liggen die cijfers met respectievelijk 25% 
en 14% veel hoger. Gezien hun geringe aantal leggen allochtone ouderen weinig 
gewicht in de schaal van het totaalbeeld gepresenteerd in fi guur 2.1.3

Uit het in 2003 gehouden onderzoek Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen  
is bekend dat het opleidingsniveau  van niet-westers allochtone ouderen bijzonder 
laag is, vooral dat van Marokkaanse ouderen (tabel 2.2). De overgrote meerderheid 
van hen heeft geen enkele opleiding  voltooid. De Marokkaanse en Turkse vrouwen  
zijn nog weer lager opgeleid; 87% van de Turkse en 97% van de Marokkaanse oudere 
vrouwen heeft geen enkele opleiding afgesloten (Schellingerhout 2004).

Tabel 2.2
Opleidingsniveau van vier groepen niet -westers allochtone ouderen , 2003 (in procenten)

geen basisonderwijs  vbo/mavo havo/vwo/ mbo/hbo/wo

Turken 68 12 17 2
Marokkanen 91 5 1 4
Surinamers 35 12 23 30
Antillianen 37 9 21 32

Bron: SCP (GWAO’03)

Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn een stuk hoger opgeleid . Een deel van 
hen kwam juist naar Nederland om een opleiding  te volgen, met als gevolg dat er 
behoorlijk wat middelbaar en hoogopgeleiden   zijn te vinden onder Surinamers en 
Antillianen. Zij zijn niet zoveel lager opgeleid dan hun autochtone leeftijdsgenoten 
(Schellingerhout 2004).
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2.2.2 Tehuisbewoners : veel laagopgeleiden 
De opleidingsgegevens die tot dusverre zijn gepresenteerd, hebben betrekking op 
zelfstandig wonende  ouderen. Ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen  zijn daarin 
niet inbegrepen. Dat geeft een vertekening: hoogopgeleide  ouderen wonen naar 
verhouding vaak zelfstandig, laagopgeleide  ouderen in een verzorgings-  of verpleeg-
huis . Dit komt vooral door de al genoemde invloed van het opleidingsniveau  op het 
voorkomen van beperkingen . Daarnaast stelt het relatief hoge inkomen  van hoog-
opgeleiden hen in staat hulp aan huis  te regelen, als alternatief voor opname in een 
verpleeg- of verzorgingshuis (Timmermans en Woittiez 2004).

Tabel 2.3
Tehuisbewoners  en zelfstandig wonende  ouderen van 65 jaar en ouder naar leeftijd en opleidingsniveau , 2004
(in procenten)

tehuisbewoners zelfstandig wonenden totaala

65-74 jaar

basisonderwijs 38 21 21
lbo/mavo 40 33 33
havo/vwo/mbo, hbo/wo 22 46 46
totaal 100 100 100
verschil tehuis-zelfstandigb 24

75-84 jaar

basisonderwijs 59 38 39
lbo/mavo 28 25 26
havo/vwo/mbo, hbo/wo 13 37 35
totaal 100 100 100
verschil tehuis-zelfstandigb 24

≥ 85 jaar

basisonderwijs 62 52 55
lbo/mavo 27 21 22
havo/vwo/mbo, hbo/wo 11 27 23
totaal 100 100 100
verschil tehuis-zelfstandigb 16

a Schatting op basis van de opleidingsverdeling van tehuisbewoners en van zelfstandig wonende ouderen, en het percentage 
tehuisbewoners in de totale bevolking.

b Segregatie-index, zie tekst bij tabel 2.1.

Bron: SCP (OII’04; reconstructie voor 75 jaar en ouder op basis van EBB’98-’03 en EBB-ouderen ’96-’97)

Tabel 2.3 vergelijkt de opleidingsverdeling van ouderen in verpleeg- en verzorgings-
huizen  met die van hun zelfstandig wonende  leeftijdsgenoten. De gegevens over de 
tehuisbewoners  zijn afkomstig uit het onderzoek naar Ouderen in instellingen uit 
2004 (oii’04). Vanwege het kleine aantal hoogopgeleiden  in het oii’04 is het mid-
delbare en hoge opleidingsniveau  samengevoegd. Het beeld is duidelijk: het aandeel 
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laagopgeleiden  is in de tehuizen  veel hoger dan daarbuiten (vergelijk ook de waarde 
van de segregatie-index).

Wel valt op dat het verschil in opleiding  in de hoogste leeftijdsgroep  (85 jaar en 
ouder) geringer is dan in de twee jongere groepen. Het betreft hier geen toevallige 
fl uctuatie, want uit het in 2000 gehouden onderzoek onder bewoners van verpleeg- 
en verzorgingshuizen   kwam hetzelfde beeld naar voren. Het wijst erop dat hoogop-
geleiden  weliswaar vaker en langer zelfstandig blijven wonen  dan laagopgeleiden , 
maar dat voor een deel van hen de overgang naar een tehuis uiteindelijk toch onaf-
wendbaar is.

Het buiten beschouwing laten van ouderen in instellingen geeft dus een zekere 
overschatting van het opleidingsniveau  van de totale oudere bevolking. Heel erg 
groot is die overschatting ook weer niet, daarvoor is het aandeel tehuisbewoners  in 
de verschillende leeftijdsklassen in tabel 2.2 niet groot genoeg (resp. 1,3%, 6,4% en 
28,9 %; informatie afkomstig uit cbs StatLine). Alleen in de hoogste leeftijdsklasse  
leggen tehuisbewoners dus gewicht van betekenis in de schaal (vergelijk de kolom-
men ‘zelfstandig wonenden’ en ‘totaal’).

2.2.3 Geeft het opleidingsniveau  een vertekend beeld?
Het formele opleidingsniveau  van ouderen geeft een indicatie van het niveau van 
hun kennis en vaardigheden ; hoe hoger opgeleid , hoe beter toegerust. Maar de 
samenhang tussen beide is natuurlijk niet perfect. Volwassenen met een verschillend 
opleidingsniveau kunnen in de praktijk over vergelijkbare kennis en vaardigheden  
beschikken, bijvoorbeeld dankzij ervaring opgedaan buiten het onderwijs  (tegen-
woordig aangeduid als ‘elders verworven competenties’). Er zal, met andere woor-
den, een zekere ‘ruis’ zitten in de samenhang tussen het opleidingsniveau en het 
niveau van kennis en vaardigheden.

Bij de vergelijking tussen generaties  zou de samenhang bovendien systematisch 
vertekend kunnen zijn. Onder ouderen, opgegroeid in een tijd dat een voorgezette 
schoolopleiding nog niet de norm was, zullen er immers vele zijn die niet de kans 
hadden om verder te studeren, maar daar wel de aanleg en capaciteiten voor hadden. 
Dit indertijd niet benutte talent is mogelijk in de verdere levensloop  alsnog tot ont-
plooiing gekomen, bijvoorbeeld door ervaringen opgedaan op de arbeidsmarkt  of in 
maatschappelijke organisaties. Dit zou betekenen dat ouderen vaak over meer kennis 
en vaardigheden  beschikken, dan je op grond van hun lage formele opleidingsniveau  
zou denken.

Een eventuele infl atie van het niveau van opleidingen  in de afgelopen decennia zou 
de vergelijking tussen generaties  nog verder vertroebelen. Gesteld wordt wel dat de 
massale toeloop naar het hoger onderwijs  gepaard is gegaan aan een daling van het 
niveau van de opleidingen, of, sterker nog, alleen maar mogelijk is geweest dankzij 
zo’n daling. Recente generaties hoogopgeleiden  zouden daardoor minder in hun mars 
hebben dan hun voorgangers. Het ontbreekt overigens aan harde aanwijzingen voor een 
daling van het niveau van opleidingen over de wat langere termijn (scp 2004).
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Kortom, wanneer we alleen kijken naar het gerealiseerde opleidingsniveau  en de 
 historische context waarin de verschillende generaties  zijn opgegroeid, uit het oog 
verliezen, krijgen we misschien een te pessimistisch beeld van het niveau van de 
kennis en vaardigheden  van ouderen. Aan de andere kant moeten we ook rekening 
houden met de mogelijkheid dat kennis slijt en vaardigheden  wegzakken met het 
stijgen der jaren. In dat geval zou het opleidingsniveau van ouderen juist een te 
 optimistisch beeld geven.

Een rechtstreekse meting van kennis en vaardigheden  omzeilt de problemen met 
vergelijkbaarheid van het formele opleidingsniveau  van verschillende generaties  en 
leeftijdsgroepen . Een voorbeeld is het onderzoek naar functionele geletterdheid  dat 
midden jaren negentig is gehouden (Van der Kamp en Scheeren 1996). In de Rappor-
tage ouderen 2001 is al geconstateerd dat dit onderzoek geen steun geeft aan de veron-
derstelling dat ouderen veel vaardiger zijn dan verwacht op grond van hun veelal lage 
opleidingsniveau (Herweijer 2001). Het onderzoek onderscheidt vijf vaardigheidsni-
veaus, het derde niveau geldt wel als een minimum om goed te kunnen functioneren 
in de moderne samenleving. Van de 50-74-jarigen scoorde ruim de helft bij de diverse 
testonderdelen op de twee laagste niveaus. Het aantal 16-49-jarigen met een lage 
score was maar half zo groot. Ouderen zijn dus niet alleen lager opgeleid , ze zijn ook 
daadwerkelijk minder functioneel geletterd. Ongeveer 20% van hen scoorde op het 
laagste vaardigheidsniveau en heeft daardoor naar verwachting aanzienlijke proble-
men met het begrijpen van teksten en het omgaan met rekentaken in het dagelijkse 
leven (Van der Kamp en Scheeren 1996). Zij worden aangeduid als laaggeletterd. 
Vertaald naar bevolkingsaantallen van 2004, zouden er ruim 800.000 laaggeletterde 
ouderen zijn. Een deel is volledig analfabeet ; geschat wordt dat een kwart van de 
laaggeletterde autochtone volwassenen analfabeet is (www.alfabetisering.nl).

Vanwege de stijging van het opleidingsniveau  van ouderen is het percentage laag-
geletterde ouderen waarschijnlijk inmiddels verminderd. Niettemin zal het nog altijd 
om grote aantallen gaan.

De relatief slechte score van ouderen in het onderzoek naar functionele geletterdheid  
was voor een deel toe te schrijven aan hun lage opleidingsniveau , maar ook bij een 
gelijke opleiding  scoorden zij minder goed dan jongere volwassenen. Dit laatste is in 
strijd met de veronderstelling dat ouderen meer in hun mars hebben dan je op grond 
van hun (lage) opleidingsniveau zou denken. Het patroon wijst eerder op slijtage, in 
ieder geval van het soort kennis en vaardigheden  dat in het onderzoek gemeten is. 
Het is weliswaar niet uitgesloten dat vroegere generaties  jongvolwassenen bij een 
gegeven opleidingsniveau vaardiger waren dan recente lichtingen, maar als dat al zo 
is, dan gaat die voorsprong in de verdere levensloop  kennelijk verloren.

Dit alles wil niet zeggen dat de aanhoudende stijging van het opleidingsniveau  van 
ouderen geen betekenis heeft. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat een 
deel van de ‘de winst’ van een hoge opleiding verloren gaat bij het ouder worden.
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2.2.4 Omgaan met moderne informatie- en communicatiemiddelen
Het opleidingsniveau  en de functionele geletterdheid  geven een algemene indica-
tie van de kennis en vaardigheden  waarop ouderen in het dagelijks leven kunnen 
terugvallen. De omgang met de moderne informatie- en communicatiemiddelen is 
een voorbeeld van een terrein waarop een gebrek aan kennis en vaardigheden  zich 
concreet kan manifesteren. Een personal computer (pc)  met toegang tot internet  en 
e-mail en een mobiele telefoon behoren langzamerhand tot de standaarduitrusting 
van veel huishoudens; het gebruik ervan is voor velen een onderdeel van het dagelijks 
leven (scp 2004). Ouderen lopen hierin niet voorop: de wereld van de moderne infor-
matie- en communicatietechnologie (ict ) is voor velen van hen nog onbekend ter-
rein. Wel neemt ook onder ouderen het computerbezit snel toe en surfen steeds meer 
senioren over het internet. In 2003 was al driekwart van 55-64-jarigen in het bezit van 
een pc, in de meeste gevallen met internetverbinding. Vijf jaar eerder was dat nog 
maar 40%. Bij de hogere leeftijdsgroepen  is pc-bezit minder verspreid: van de 65-
74-jarigen had in 2003 42% een pc, van de 75-plussers slechts 19% (De Haan 2004). 
Ouderen zijn dus bezig hun achterstand op dit terrein in te lopen.

Toch lijken nog veel ouderen de voorkeur te geven aan traditionele vormen van 
dienstverlening , informatie en communicatie. Dat is niet alleen omdat ze het gevoel 
hebben niets te missen, maar ook omdat ze de benodigde kennis en vaardigheden  
missen om met de nieuwe technologie om te gaan. Dit kan nadelige uitpakken. 
Wie niet met kaartjes- of pinautomaten overweg kan, komt in de problemen als de 
dienstverlening aan loketten wordt vervangen door automaten (treinkaarten, geldau-
tomaten). Wie niet weet om te gaan met de computer en internet , blijft verstoken van 
allerlei informatie die steeds meer via dat medium ter beschikking komt. Internet 
biedt ouderen bovendien een uitbreiding van de mogelijkheden om sociale contacten  
te leggen en te onderhouden (De Haan en Duimel 2005).

Hoe staat het met de vaardigheden  van ouderen op dit gebied? Het Aanvullend voor-
zieningengebruik onderzoek uit 2003 van het scp geeft een beeld van een aantal 
vaardigheden die te maken hebben met ict  (gebruik van pc , internet , e-mail, 
mobiele telefoon) en automatisering (gebruik van kaartjes- en pinautomaat). Daar-
naast geeft het onderzoek inzicht in administratieve vaardigheden (formulieren 
invullen, rekeningen betalen). Tabel 2.4 geeft een overzicht van het aantal volwasse-
nen dat naar eigen zeggen de onderscheiden handelingen en taken niet beheerst.

Grote aantallen ouderen geven aan niet te weten hoe een pc  te gebruiken, hoe te 
internetten en hoe te e-mailen. Gezien de eerdergenoemde cijfers over pc-bezit is dat 
niet verrassend. Maar daarnaast stellen ook het trekken van een trein- of strippen-
kaart uit een automaat, het gebruik van een mobiele telefoon en het trekken van geld 
uit een pinautomaat aanzienlijke aantallen ouderen voor problemen. Het betalen 
van rekening en het invullen van formulieren levert de minste problemen op. Toch 
geeft 16% van de oudste leeftijdsgroep  aan hier niet toe in staat te zijn; 7% vanwege 
problemen met de gezondheid , 9% om andere, niet nader aangeduide redenen, 
bijvoorbeeld analfabetisme . Hoewel rekening moet worden gehouden met marges 
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rond deze percentages, is het wel duidelijk dat het om aanzienlijke aantallen ouderen 
gaat. Zo komt de 16% van de 75-plussers dat aangeeft niet in staat te zijn rekeningen 
te betalen of formulieren in te vullen, overeen met een aantal van ongeveer 140.000.

Ook bij andere vaardigheden  staat de oudste leeftijdsgroep  er het slechtste voor: 
30% weet niet hoe geld te pinnen, 60% kan niet mobiel bellen, 66% weet niet hoe een 
strippenkaart te trekken.4

Tabel 2.4
Administratieve en ICT-vaardigheden van volwassenena naar leeftijd, 2003 (in procenten)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar ≥ 75 jaar

is niet in staat rekeningen te betalen, formulieren in te vullen 1 3 6 16
weet niet hoe geld te pinnen 1 3 11 30
weet niet hoe mobiel te bellen 6 15 36 60
weet niet hoe een trein- of strippenkaart uit een automaat te trekken 13 25 41 66
weet niet hoe een pc te gebruiken 15 35 69 87
weet niet hoe te internetten of e-mailen 19 45 76 92
a Exclusief bevolking in tehuizen.

Bron: SCP (AVO’03)

De vaardigheid neemt niet alleen af met de leeftijd, maar houdt ook verband met 
het opleidingsniveau . Binnen elke leeftijdsgroep  zijn laagopgeleiden  de minst vaar-
dige groep. Verder zijn vrouwen  naar eigen zeggen op de diverse terreinen minder 
vaardig dan mannen , ook bij een gelijke leeftijd en een gelijk opleidingsniveau. 
Laagopgeleide, oude vrouwen zijn dus de meest kwetsbare  groep, vooral ook omdat 
er een gerede kans is dat zij hun partner overleven  en er alleen voor komen te staan. 
Ze zullen dan behoefte hebben aan steun  vanuit hun netwerk , waarbij het een ‘geluk 
bij een ongeluk’ is dat kinderen  van laagopgeleide ouders doorgaans niet zo ver weg 
wonen (Mulder en Kalmijn 2004).

2.2.5 Prognose van het opleidingsniveau : vooral stijging bij vrouwen 
Hoe zal het opleidingsniveau  zich de komende decennia verder ontwikkelen? Aange-
zien het formele niveau van volwassenen na de leeftijd van ongeveer 35 jaar niet veel 
meer verandert, is dat van de ouderen in het jaar 2025 à 2030 nu al tot op behoorlijke 
hoogte bekend. Gebruikmakend van dat uitgangspunt hebben we een prognose 
opgesteld van het opleidingsniveau van ouderen, die loopt het tot en met het jaar 
2030. Daarbij gaan we voorbij aan de mogelijke invloed van factoren als sociaal-eco-
nomische verschillen in levensverwachting , deelname aan volwasseneneducatie  en 
(re)migratie.5 Tabel 2.5 toont de uitkomsten van de prognose.

Tot 2030 ligt een aanzienlijke stijging van het opleidingsniveau  van ouderen in het 
verschiet: het aandeel met niet meer dan basisonderwijs  zal afnemen tot 10% of 
minder, terwijl 25% à 30% hoogopgeleid  zal zijn. De eerdergetoonde leeftijdsver-
schillen  in opleiding wezen al uit (zie nogmaals fi guur 2.1) dat het opleidingspeil 
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van vrouwen  sneller zal stijgen dan dat van mannen . De achterstand van vrouwen 
zal daardoor in 2030 grotendeels zijn verdwenen; alleen in de hoogste leeftijdsgroep  
– 75 jaar en ouder – is er nog een substantieel verschil tussen mannen en vrouwen 
(zie bijlage B2.1 op de website voor verdere detaillering naar leeftijd, 
www.scp.nl/rapportage-ouderen).

Tabel 2.5
Prognose van het opleidingsniveau  van de bevolking van 55 jaar en ouder naar geslacht , 2003-2030 

2003 2010 2015 2020 2025 2030

mannen

basisniveau 17 14 12 10 9 8
lbo/mavo 22 21 21 21 20 19
havo/vwo/mbo 37 38 39 40 41 42
hbo/wo 23 27 28 29 30 31
totaal 100 100 100 100 100 100

vrouwen

basisniveau 29 21 17 14 11 10
lbo/mavo 35 34 32 29 26 23
havo/vwo/mbo 25 30 33 37 40 42
hbo/wo 11 15 18 20 23 25
totaal 100 100 100 100 100 100

verschil mannen – vrouwena 24 20 16 12 9 6
a Segregatie-index.

Bron: SCP, berekend op basis van CBS-gegevens (bevolkingsprognose 2004-2050; EBB’97-’03, EBB-ouderen ’96-’97)

Of de achterstand van de ouderen op de jongere volwassenen in de toekomst zal 
verdwijnen, is onzeker. Dit hangt in hoge mate af van de ontwikkeling van de onder-
wijsdeelname  in de komende decennia. Treedt er een verzadiging van onderwijsdeel-
name op, dan zouden generatieverschillen langzamerhand kleiner worden en op den 
duur zelfs verdwijnen. De verwachting is dat de groei van onderwijsdeelname zich de 
komende vijftien jaar vooral zal voltrekken in het middelbaar beroepsonderwijs  en 
veel minder in het hoger onderwijs  (scp 2004). Als die verwachting uitkomt, zullen 
in ieder geval generatieverschillen in het aantal middelbaar opgeleid en geleidelijk 
aan verminderen.

Onzeker is verder hoe groot de invloed van volwasseneneducatie  in de toekomst zal 
zijn. Het streven is dat iedereen zo veel mogelijk een ‘leven lang leert’, maar zullen 
alle volwassenen daar in gelijke mate van profi teren of concentreert de deelname 
zich in de praktijk in de betrekkelijk jonge leeftijdsgroepen ? In het laatste geval 
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zullen de opleidingsverschillen tussen jonge en oudere volwassenen alleen maar 
verder worden geaccentueerd. Gezien de sterke gerichtheid van het ‘leven-lang-
leren’beleid  op de arbeidsmarkt  en op employability , is de kans groot dat ouderen er 
weinig van zullen merken, met uitzondering van de jongste groep (55-64 jaar), die 
nog gedeeltelijk actief is op de arbeidsmarkt.

2.3 Deelname aan opleidingen 

De voorgaande paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat ouderen nog altijd naar 
verhouding laag zijn opgeleid en op een aantal terreinen minder vaardig zijn dan 
jongere volwassen. Door opleidingen  en cursussen  te volgen, zouden ze hun vaardig-
heden  kunnen opvijzelen. In deze paragraaf geven we een overzicht van de onder-
wijsdeelname  van ouderen en van de ontwikkelingen die zich op dit terrein hebben 
voorgedaan.

Eerst komt deelname aan het door de overheid  gereguleerde en bekostigde onder-
wijs  aan de orde. Getalsmatig is dit aanbod voor ouderen maar van beperkte bete-
kenis. Daarna geven we aan de hand van steekproefonderzoek een meer compleet 
beeld. Verder gaan we in op de achtergronden van oudere onderwijsdeelnemers. Aan 
de hand daarvan is te beoordelen of hun deelname daadwerkelijk een compense-
rende functie heeft. Zijn het met name laagopgeleiden , die een gebrek aan essentiële 
kennis en vaardigheden  proberen bij te spijkeren door een cursus  te volgen? Of zijn 
het vooral hoogopgeleiden , die als hobby  en uit interesse cursussen en opleidingen  
volgen?

Een aparte groep is die van de werkende  ouderen. Om lang aan het werk te blijven, 
is het nodig dat oudere werknemers  hun menselijk kapitaal onderhouden door regel-
matig opleidingen  te volgen. We gaan na of oudere werknemers aan die voorwaarde 
voldoen.

Om te beginnen staan we kort stil bij de motieven om onderwijs te volgen.

2.3.1 Motieven voor deelname
Voor jongeren en jongvolwassenen is onderwijs  een investering in de toekomst. 
Eerst verwerven ze in het leerplichtonderwijs basiskennis en –vaardigheden, daarna 
kwalifi ceren ze zich in het vervolgonderwijs  voor de arbeidsmarkt . Uit eerder onder-
zoek is bekend dat dit soort instrumentele motieven nauwelijks een rol spelen voor 
de oudere onderwijsdeelnemer (Doets en Neuvel 2000). Ouderen die een opleiding  
volgen, doen dat vanuit de wens zich te ontplooien , in het kader van een hobby  of een 
interesse, of om sociale contacten  te onderhouden.

De meer recente gegevens van de Nederlandse respondenten uit het Eurobaro-
meteronderzoek van voorjaar 2003 bevestigen dit beeld. Van de deelnemers van 
35-54 jaar noemt een ruime meerderheid kwalifi cerende motieven om de opleiding  te 
volgen (deze omvatten: ‘het krijgen of behouden van werk’, ‘een betere functievervul-
ling’, ‘betere kansen op promotie’ of ‘betere kansen op een andere baan’). Voor veel 
deelnemers sluit dit overigens motieven in de sfeer van ontplooiing , vrije tijd  en soci-
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ale contacten  niet uit. Velen noemen naast kwalifi cerende motieven tegelijkertijd ook 
niet-kwalifi cerende overwegingen (tabel 2.6). Slechts een op de vijf deelnemers van 
35-54 jaar noemt uitsluitend niet-kwalifi cerende motieven voor onderwijsdeelname.

Tabel 2.6
Motieven voor deelname aan opleidingen,a 2003 (in procenten)

35-54 jaar ≥ 55 jaar

volgt geen opleiding 59 77
volgt wel een opleiding 41 23

 waarvan motief:

kwalif icatie 29 14
kwalif icatie én ontplooiing/vrijetijdsbesteding/contacten 53 4
ontplooiing/vrijetijdsbesteding/contacten 19 82
totaal motieven 100 100

a Niet bekend is om wat voor type opleiding het gaat.

Bron: Eurobarometer 59.0 (januari-februari 2003; Nederlandse deel van de steekproef )

Bij de 55-plussers ligt de balans duidelijk anders. De overgrote meerderheid van 
oudere deelnemers heeft uitsluitend niet-kwalifi cerende doelen voor ogen: sociale 
contacten , een leuke vrijetijdsbesteding , persoonlijke ontplooiing . Het kleine aantal 
ouderen dat een opleiding  volgt om redenen van kwalifi catie, is uitsluitend te vinden 
onder jongere, nog werkende  ouderen.

2.3.2 Het reguliere onderwijs 
Het diplomagerichte aanbod van de reguliere onderwijs instellingen appelleert in de 
regel niet aan de onderwijsbehoeften van ouderen. Het aantal dat daar een opleiding  
volgt, is dan ook niet zo groot, zowel ten opzichte van het totale deelnemersbestand 
van het reguliere onderwijs, als ten opzichte van het totale aantal ouderen dat een 
opleiding volgt. Voorzover zij regulier onderwijs volgen, zijn ze te vinden in de sector 
van het beroepsonderwijs  en de volwasseneneducatie  en in het hoger onderwijs  (hbo, 
wo, open universiteit ). Helaas is niet in alle sectoren informatie over de leeftijd van 
de deelnemers bekend.

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
De sector van het beroepsonderwijs  en de volwasseneneducatie  (bve) bestaat uit het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de ‘educatie’. De laatste omvat de basisedu-
catie  (bedoeld voor autochtone en allochtone volwassenen met een onderwijsach-
terstand) en het algemeen volwassenenonderwijs  (de deeltijdmavo, -havo en -vwo). 
In de bve-sector is maar gedeeltelijk informatie over leeftijd beschikbaar. Die van 
de deelnemers aan het mbo is onbekend, maar het is niet erg waarschijnlijk dat daar 
veel ouderen zijn te vinden.
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In de educatieve tak is alleen de leeftijd bekend van de deelnemers op de lage niveaus 
(de basiseducatie , waaronder opleidingen Nederlands als tweede taal voor allochto-
nen  met een taalachterstand). In totaal waren er in cursusjaar 2003/’04 ruim 130.000 
deelnemers in deze opleidingen, van wie er ongeveer 28.000, ofwel ruim een op de 
vijf, ouder waren dan 50 jaar (cbs StatLine). Op zich is dat een respectabel aantal, 
maar in verhouding tot het grote aantal ouderen met een lage opleiding  en/of een 
laag vaardigheidsniveau is het ook weer niet zo heel groot.

De educatie op de niveaus 4-6 (voorgezet algemeen volwassenenonderwijs  op 
mavo-, havo- en vwo-niveau, Nederlands als tweede taal op de hogere niveaus) telt 
veel minder deelnemers dan de opleidingen  op niveau 1-3. Het totale aantal deel-
nemers bedroeg in 2003/’04 ongeveer 30.000. Hun leeftijd is, zoals gezegd, niet 
bekend, maar het aantal ouderen dat een van de opleidingen volgt, kan dus niet zo 
heel groot zijn. Indien de leeftijdsverdeling hetzelfde zou zijn als bij de opleidingen 
op niveau 1-3, dan gaat het om plusminus 6000 deelnemers ouder dan 50 jaar.

Hoger onderwijs 
In het reguliere hoger onderwijs  werden in studiejaar 2004/’05 op een totaal aantal 
studenten van ruim een half miljoen slechts een kleine 6000 deelnemers van 50 jaar 
en ouder geteld (hbo 3960, wo 1940). Het aantal 50-plussers is dus gering, maar 
het zit wel in de lift, want tien jaar eerder (1994/’95) waren het er nog geen 3000. 
De groei is vooral toe te schrijven aan het hbo, dat het aantal 50-plussers bijna zag 
verviervoudigen (van 1070 naar 3960), en veel minder aan het wo (een toename van 
1690 naar 1940). De groei van het aantal 50-plussers in het hoger beroepsonderwijs  
komt in hoge mate voor rekening van de deeltijdse lerarenopleiding voor het speciaal 
onderwijs (een toename met bijna 1400 deelnemers).6

50-plussers in het wetenschappelijk onderwijs zijn vooral te vinden in de studie-
richtingen kunst, geschiedenis, fi losofi e en talen (cbs StatLine). Zij volgen vaker een 
voltijdse opleiding dan hun leeftijdsgenoten in het hbo (wo 33% versus 6% in het 
hbo). Waarschijnlijk gaat het meer dan in het hbo om ouderen die zijn gestopt met 
werken  en de tijd hebben om overdag een opleiding te volgen.

Open universiteit
De open universiteit  (ou) verzorgt hoger afstandsonderwijs. Eind 2004 telde de ou 
een kleine 19.000 actieve studenten(cbs StatLine). Volgens opgave van de ou (www.
ou.nl) is 23% van de deelnemers ouder dan 45 jaar, oftewel iets minder dan 4000. 
Hoeveel van hen 55 jaar of ouder zijn, is niet bekend.

Hovo
Het hoger onderwijs  voor ouderen (hovo  ) is gelieerd aan het reguliere hoger onder-
wijs, maar maakt er geen deel van uit. Het wordt niet gereguleerd en niet bekostigd 
door de overheid . Het hovo ging in het tweede deel van de jaren tachtig van start, 
naar het Franse voorbeeld van de université du troisième age. Inmiddels zijn er verspreid 
over het land 15 hovo-instellingen actief. Zij verzorgen lezingencycli en cursussen  op 
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hbo/wo-niveau voor 50-plussers. Het aanbod ligt veelal op het terrein van de kunst, 
cultuur, geschiedenis en fi losofi e, maar ook wel op dat van de sociale en natuurwe-
tenschappen. Onder de docenten zijn gepensioneerde universiteitsdocenten en eme-
ritus hoogleraren. Het aantal deelnemers aan het hovo neemt gestaag toe: in 1996 
waren het er zo’n 11.500, in 1999 ruim 15.000 (Heinsbroek en Hofman 2000) en in 
2004 bijna 22.000 (opgave secretariaat Hovo-Nederland).

Het totale aantal oudere deelnemers in het regulier hoger onderwijs  kan grofweg 
geschat worden op zo’n 40.000. Tellen we de 22.000 hovo-deelnemers daarbij op, 
dan komen we op een totaal van ruim 60.000. Om dit aantal in perspectief te plaat-
sen, kunnen we het afzetten tegen het totale aantal 50-74-jarigen in de bevolking, in 
2004 ongeveer 4,2 miljoen.7 Het aandeel ouderen dat een reguliere opleiding  volgt, 
komt dan op een kleine 1,5%.

2.3.3 Schatting van de deelname volgens steekproefonderzoek
De bulk van de onderwijsdeelname  van ouderen speelt zich af buiten het reguliere, 
door de overheid  bekostigde onderwijsbestel. Het kan gaan om heel uiteenlopende 
vormen van onderwijs  en opleidingen : bedrijfsopleidingen  of elders door oudere 
werknemers  gevolgde opleidingen, maar vooral cursussen  met een vormende en/of 
creatieve strekking. Een voorbeeld is het cursusaanbod van de ruim negentig volks-
universiteiten , dat jaarlijks 185.000 à 200.000 deelnemers van alle leeftijden trekt 
(opgave secretariaat Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten).

Omdat leeftijdregistraties buiten het reguliere onderwijs grotendeels ontbreken, 
zijn we aangewezen op steekproefonderzoek voor een totaalbeeld. Met het Aanvul-
lend voorzieningengebruik onderzoek (avo) hebben we de beschikking over een 
onderzoek waarmee we de ontwikkeling van de onderwijsdeelname  van ouderen 
over een lange periode in kaart kunnen brengen. Het avo bevat een brede vraag-
stelling naar het volgen van onderwijs  en opleidingen , die hier is ingedikt tot twee 
categorieën:
– kwalifi cerend onderwijs : opleidingen gericht op het verwerven van basisvaar-

digheden, het halen van diploma’s en/of het uitoefenen van een beroep (basis-
educatie , scholing van werkzoekenden, regulier onderwijs in voltijd of deeltijd, 
bedrijfsopleidingen );

– niet-kwalifi cerend onderwijs : veelal opleidingen  en cursussen  met een creatieve 
of vormende strekking.8

In 2003 volgde een op de vijf ouderen een opleiding; in vergelijking met eind jaren 
zeventig is dat bijna een verdubbeling (tabel 2.7). Uitgedrukt in absolute aantallen, 
waren er in dat jaar dus rond de 800.000 die aan een cursus of opleiding deelnamen.9

Zoals verwacht volgen ouderen vooral niet-kwalifi cerende opleidingen . De deel-
name aan kwalifi cerende opleidingen  stelt getalsmatig veel minder voor, zeker ten 
opzichte van die van de vergelijkingsgroep van 35-54 jaar. In de praktijk blijft deze 
voornamelijk beperkt tot de 55-64-jarigen, die bedrijfsopleidingen  volgen. In para-
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graaf 2.3.5 gaan we in op de ontwikkeling van de onderwijsdeelname  van werkenden  
van 55-64 jaar.

Tabel 2.7
Onderwijsdeelname  van de bevolkinga van 55 jaar en ouder vergeleken met die van de bevolking van 35-54 jaar, 
1979-2003 (in procenten)

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003

kwalif icerende opleidingenb 

35-54 jaar 6 9 13 14 21 25 25
≥ 55 jaar 2 1 1 2 3 5 5

wv.

54-64 jaar 3 2 3 2 5 8 9
65-74 jaar 2 0 0 1 1 2 1
≥ 75 jaar 1 1 0 1 1 3 1

niet-kwalif icerende opleidingen 

35-54 jaar 18 20 25 34 23 24 25
≥ 55 jaar 10 12 14 16 16 16 17

wv.

54-64 jaar 13 16 17 20 21 19 21
65-74 jaar 9 13 16 16 15 18 16
≥ 75 jaar 3 6 6 7 9 9 10

totaal onderwijsdeelnamec

35-54 jaar 22 26 33 40 37 41 41
≥ 55 jaar 11 14 15 17 18 20 21

wv.

54-64 jaar 14 17 19 21 24 24 28
65-74 jaar 11 13 17 17 16 19 17
≥ 75 jaar 4 7 6 8 10 11 11

a Exclusief bevolking in tehuizen.
b Trendbreuk tussen 1991 en 1995 door gewijzigde vraagstelling naar bedrijfsopleidingen.
c Doordat volwassenen aan beide soorten opleidingen kunnen deelnemen, is het totaalpercentage lager dan de som van de 

percentages van de onderscheiden soorten.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

Bij de niet-kwalifi cerende opleidingen  is de deelnameachterstand van ouderen op de 
vergelijkingsgroep van 35-54 jaar een stuk geringer. Bovendien is het verschil tussen 
oudere en jongere volwassenen de afgelopen decennia kleiner geworden.
Was de deelname van 35-54-jarigen in 1979 nog 1,9 maal zo hoog als die van oude-
ren, in 2003 was dat nog maar een factor 1,4. In paragraaf 2.3.4 komen we terug op 
de vermindering van leeftijdsverschillen  in de deelname aan niet-kwalifi cerende 
 opleidingen.
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De laatste jaren is de deelname van ouderen aan niet-kwalifi cerende opleidingen  niet 
meer zo duidelijk toegenomen. Wel stijgt die van jonge ouderen (55-64 jaar) aan kwa-
lifi cerende opleidingen  nog steeds. Bij de vergelijkingsgroep van 35-54 jaar vlakte de 
groei eveneens af, eerst bij de niet-kwalifi cerende opleidingen,10 en de laatste jaren 
tevens bij de kwalifi cerende. Ook het cbs concludeert dat de deelname aan volwas-
senenonderwijs  na eind jaren negentig niet meer groeit (Van Herpen 2004), hoewel 
recentelijk gepubliceerde jaarcijfers weer een opleving laten zien (cbs 2006a).

De oorzaak van de stagnerende deelname is niet duidelijk. Zo neemt het oplei-
dingsniveau  – de belangrijkste voorspeller van deelname aan volwasseneneducatie  
– bijvoorbeeld nog altijd toe. Voor jongere volwassenen stellen volle agenda’s en hoge 
tijdsdruk wellicht grenzen aan de onderwijsdeelname . Voor ouderen zullen andere 
verplichtingen  en gebrek aan tijd veel minder een probleem zijn.

Ouderen versus de referentiegroep: gefl atteerde leeftijdsverschillen 
De verschillen in deelname tussen ouderen en de referentiegroep van 35-54 jaar 
hebben overigens voor een deel te maken met verschillen in opleidingsniveau . Dit 
wordt goed zichtbaar wanneer we de onderwijsdeelname  aan niet-kwalifi cerende 
opleidingen  vergelijken, zonder en met correctie voor verschillen in opleidingsniveau 
(fi guur 2.2). De ‘netto’leeftijdsverschillen  (geschoond van de vertekening als gevolg 
van verschillen in opleidingsniveau) zijn een stuk geringer: de deelname van 55-64-
jarigen is gelijk aan die van de 35-44-jarigen. Het deelnameniveau van de hogere leef-
tijdsgroepen  is weliswaar nog steeds geringer, maar de kloof met de 35-44-jarigen is 
wel een stuk kleiner.

Figuur 2.2
Deelname aan niet-kwalificerende opleidingen naar leeftijd,a 2003 (in odds ratio’s)

Bron: SCP (AVO’03) a Exclusief bevolking in tehuizen. 
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2.3.4 Deelname van verschillende groepen
Omdat we bij de afbakening van het begrip ‘ouderen’ hebben gekozen voor een 
leeftijdsgrens van 55 jaar, gaat het om een brede, heterogene groep, waarbinnen de 
levensomstandigheden uiteenlopen. In de leeftijd van 55-64 jaar is nog een deel van 
de mensen actief op de arbeidsmarkt . Problemen met de gezondheid en de beper-
kingen  die deze met zich kunnen meebrengen, zijn op die leeftijd meestal nog niet 
aan de orde. In de eerste fase na de pensionering  komt daar niet veel verandering in, 
maar met het stijgen van de jaren neemt het aantal ouderen met gezondheidspro-
blemen  en beperkingen toe. Het activiteitenpatroon  raakt ingeperkt en uiteindelijk 
verliest een deel van de ouderen de zelfstandigheid.

Maar ook tussen ouderen in een vergelijkbare levensfase  zijn er verschillen: zo staat 
er tegenover de groeiende groep hoogopgeleiden  met een goed aanvullend pensioen  
nog altijd een omvangrijke groep lager opgeleide  ouderen in een minder riante inko-
menspositie .

De verschillen in achtergronden en leefomstandigheden werken door in de deelname 
aan onderwijs  en opleidingen . Uit eerdere edities van het Aanvullende voorzienin-
gengebruik onderzoek bleken de volgende verschillen:
– hoogopgeleide  ouderen volgen meer opleidingen dan laagopgeleide  ouderen;
– jonge ouderen volgen vaker een opleiding dan oude ouderen;
– oudere vrouwen  nemen vaker aan een opleiding deel dan oudere mannen ; en
– ouderen met een fysieke beperking  volgen minder opleidingen dan ouderen 

zonder beperkingen (Herweijer 2001).
Figuur 2.3 toont de deelnameverschillen volgens de meest recente gegevens (2003). 
Naast het opleidingsniveau  is het inkomen  meegenomen als indicator voor de soci-
aal-economische status. Het opleidingsniveau verwijst vooral naar vaardigheden  en 
interesse als voorwaarden voor onderwijsdeelname , het inkomen is van belang van-
wege de kosten van cursussen en opleidingen.

In fi guur 2.3 is nog geen rekening gehouden met de overlap tussen de verschil-
lende kenmerken (hoger opgeleid en hebben tevens een hoger inkomen , jonge 
ouderen zijn hoger opgeleid e.d). Daartoe is een multivariate analyse uitgevoerd. Bij 
de bespreking van fi guur 2.3 besteden we tevens aandacht aan de uitkomsten van die 
analyse (voor de analyseresultaten zie tabel B2.2 in de bijlagen op de website).



40 Onderwijs en opleiding

Figuur 2.3
Deelname van de bevolkinga van 55 jaar en ouder aan opleidingen, naar geslacht, leeftijd, werkzaamheid, 
opleidingsniveau, inkomen en fysieke beperkingen, 2003 (in procenten)

Bron: SCP (AVO’03) 

a Exclusief bevolking in tehuizen.
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Kwalifi cerende opleidingen worden voornamelijk gevolgd in de leeftijdsgroep  van 
55-64 jaar, boven die leeftijd is de deelname vrijwel nihil. Binnen de groep 55-64-
jarigen zijn de deelnemers vooral te vinden onder de werkenden , mannen , hoog-
opgeleiden  en best-betaalden. Nadat we rekening hebben gehouden met de overlap 
tussen de diverse groepen, blijkt het verschil tussen mannen en vrouwen  en tussen 
inkomensgroepen  weg te vallen. Binnen de groep werkenden is er geen verschil 
tussen mannen en vrouwen en zijn verschillen tussen inkomensgroepen grotendeels 
te herleiden tot verschillen in opleidingsniveau . De geringere deelname aan kwalifi -
cerende opleidingen  van ouderen met lichamelijke beperkingen  heeft te maken met 
hun geringere deelname aan betaalde arbeid .

De deelname aan niet-kwalifi cerende opleidingen  is minder scheef verdeeld over de 
leeftijden: ook in de groep van 75 jaar en ouder volgt nog zo’n 10% een opleiding. 
Bovendien heeft het leeftijdsverschil voor een deel te maken met het relatief lage 
opleidingsniveau  van de oudste groep. De verschillen tussen vrouwen  en mannen , 
tussen niet-werkenden en werkenden  en naar opleidingsniveau blijven ook in de 
multivariate analyse overeind:
– vrouwen  nemen meer deel dan mannen ;
– niet-werkenden nemen meer deel dan werkenden  (hier speelt de hoeveelheid vrije 

tijd  ongetwijfeld een rol);
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– wie in zijn jeugd veel onderwijs  heeft genoten, volgt ook op latere leeftijd veel 
vaker een opleiding.

Het verschil tussen groepen met een laag en met een hoog inkomen valt grotendeels 
weg. Dat de groep met de hoogste inkomens  meer aan niet-kwalifi cerende opleidin-
gen  deelneemt is dus voor een groot deel te herleiden tot het opleidingsniveau  van die 
groep. Iets dergelijks is aan de hand met ouderen met fysieke beperkingen . Zij volgen 
weliswaar minder vaak een (niet-kwalifi cerende) opleiding maar omdat fysieke beper-
kingen sterk samenhangen met de leeftijd en het opleidingsniveau zijn de ‘netto’deel-
nameverschillen tussen ouderen zonder en met fysieke beperkingen minder groot.

Trend: leeftijdsverschillen  nemen af, opleidingsverschillen onverminderd groot
Over een lange termijn gezien zijn de ‘netto’leeftijdsverschillen  in onderwijsdeelname  
kleiner geworden, althans bij de niet-kwalifi cerende opleidingen . Dat blijkt wanneer 
we de zeven opeenvolgende edities van het avo (1979-2003) op een rij zetten en nagaan 
of de samenhang tussen kenmerken van volwassenen (leeftijd, geslacht , opleidings-
niveau ) en hun deelname is veranderd. Figuur 2.4 geeft deze trendmatige  ontwikkeling 
weer. Het deelnameniveau van de 35-44-jarigen is gelijkgesteld aan 1, de waarden voor 
de overige leeftijdsgroepen  geven in de vorm van een verhoudingsgetal het verschil 
weer met de 35-44-jarigen (voor details van de analyse zie B2.3 in de bijlagen).

De leeftijdsverschillen  blijken duidelijk te zijn verminderd in vergelijking met het 
einde van de jaren zeventig. Dat ouderen meer dan vroeger opleidingen  volgen, is dus 
niet alleen maar het product van de stijging van hun opleidingsniveau . De deelname 
van de hogere leeftijdsgroepen  is in de afgelopen decennia hoe dan ook toegeno-
men. De achterstand die zij hadden, hebben ze vrijwel geheel – volwassenen tot en 
met 64 jaar – of gedeeltelijk – de groep van 65 jaar en ouder – weggewerkt.
Verder maakt de trendanalyse duidelijk dat ook het verschil tussen mannen  en vrou-
wen  kleiner is geworden: oudere vrouwen nemen van oudsher meer deel aan niet-
kwalifi cerende opleidingen  dan mannen, maar die voorsprong neemt af in de loop 
der tijd. De verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden   zijn daarentegen hardnekkig. 
Net als eind jaren zeventig nemen hoogopgeleiden anno 2003 veel meer deel aan 
niet-kwalifi cerende opleidingen. De groei van de onderwijsdeelname  van volwasse-
nen heeft daarin geen verandering gebracht: de invloed van het opleidingsniveau  op 
deelname aan volwasseneneducatie  blijft onverminderd groot.
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Figuur 2.4
Trendmatige ontwikkeling van leeftijdsverschillena in de deelname aan niet-kwalificerende opleidingen, 
bevolkingb van 35 jaar en ouder, 1979-2003 (in odds ratio’s, 35-44 jaar = referentiegroep

Bron: SCP (AVO’79-’03) 

a De leeftijdsverschillen zijn gecorrigeerd voor verschillen in opleidingsniveau en geslacht (‘netto’leeftijdsverschillen). 
b Exclusief bevolking in verpleeg- en verzorgingstehuizen
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Uit een vergelijkbare analyse blijkt dat de deelnameachterstand van ouderen bij 
kwalifi cerende opleidingen  over de lange termijn niet is verminderd (zie nogmaals 
tabel B2.3 in de bijlagen op de website). De deelname van volwassenen aan deze 
opleidingen is sterk gebonden aan het hebben van betaald werk. Voor de meeste 
ouderen is dat nu eenmaal een gepasseerd station. Een uitzondering zijn de nog 
werkenden  van 54-64 jaar. Paragraaf 2.3.5 gaat in op de vraag hoe de deelname aan 
opleidingen  van deze groep zich heeft ontwikkeld.

2.3.5 Opleiding van de oudere werknemer: toename tegen de trend  in
De arbeidsdeelname  van mensen van 55-64 jaar volgt sinds het midden van de jaren 
negentig een (voorzichtig) stijgende lijn. Daarmee kwam een einde aan een periode 
waarin het aantal werkende  55-plussers alsmaar verminderde. Inmiddels heeft vier 
op de tien 55-64-jarigen een baan, maar in vergelijking met de jongere volwassenen is 
dat nog altijd weinig. Verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen is een belang-
rijke doelstelling van het kabinetsbeleid, reden om uitstroomregelingen (vut , pre-
pensioen ) af te schaffen of onaantrekkelijk te maken.

Om ouderen met succes aan het werk te houden is echter meer nodig dan het 
blokkeren van de mogelijkheden tot uittreden ; hun kennis en vaardigheden  moeten 
up-to-date worden gehouden via scholing en onderwijs . Bedrijfsopleidingen kunnen 
bijdragen aan de inzetbaarheid van oudere werknemers  (Groot en Maassen van den 
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Brink 1997). Ook internationale vergelijking wijst in die richting: in landen met 
een relatief grote scholingsinspanning ligt de effectieve pensioenleeftijd  ook hoog 
(Bovenberg 2003).

In de Nederlandse praktijk namen oudere werknemers  voorheen echter veel 
minder deel aan bedrijfsopleidingen  en andere vormen van kwalifi cerend onderwijs  
dan jongere werknemers. Doordat velen van hen relatief vroeg stopten met werken, 
loonde het onvoldoende om nog te investeren in hun opleiding en scholing. Zeker 
in tijden van een ruim personeelsaanbod was het aantrekkelijker om oudere werk-
nemers te laten afvloeien en te vervangen door jonge(re). Aan de andere kant was 
het niet meer up-to-date zijn van hun kennis en vaardigheden  een van de redenen 
waarom ouderen uittraden. Het stoppen met werken  en de geringe deelname aan 
scholing  en opleiding van oudere werknemers hielden elkaar in stand.

De laatste jaren lijkt de vicieuze cirkel van vroege uittreding  en geringe scholings-
inspanning te zijn doorbroken. Niet alleen stijgt, zoals gezegd, de arbeidsdeelname  
van 55-64-jarigen, ook de deelname van oudere werknemers  aan kwalifi cerende 
opleidingen  – voornamelijk bedrijfsopleidingen  – neemt toe (fi guur 2.5).

Figuur 2.5
Deelname van werkenden aan bedrijfs- en overige kwalificerende opleidingen, 35-64-jarigen, 1995-2003 
(in procenten)

Bron: SCP (AVO’95-’03)
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In de lagere leeftijdsgroepen  nam de deelname veel minder en tussen 1999 en 2003 
helemaal niet meer toe. Dit is overeenkomstig de eerdergenoemde stagnering van de 
groei van onderwijsdeelname  van volwassenen. De groei bij de oudere werknemers  
is hierop een uitzondering. In het licht van de doelstelling een ‘leven lang leren’ is 
het een positieve ontwikkeling dat de deelnamekloof tussen oudere en jongere werk-
nemers kleiner wordt, maar minder gelukkig is dat het dichten van de kloof mede te 
danken is aan het stagneren van de groei in de jongere leeftijdsgroepen.
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2.3.6 Belemmeringen voor deelname?
Veel ouderen volgen een cursus  of een opleiding , maar de deelname is niet evenwich-
tig gespreid over verschillende groepen ouderen. Het is de vraag wat daarvan de oor-
zaak is: heeft een deel van hen simpelweg niet de behoefte om een opleiding of een 
cursus te volgen? Of hebben ze te maken met belemmeringen  of obstakels die hen 
ervan afhouden de opleidingsvraag te bevredigen?

Cross (1980) onderscheidt drie soorten belemmeringen  voor de onderwijsdeel-
name  van ouderen: institutionele belemmeringen (het onderwijsaanbod is qua 
inhoud of organisatie niet afgestemd op ouderen), situationele belemmeringen 
(lesgelden, bereikbaarheid, toegankelijkheid voor minder validen) en dispositionele 
belemmeringen (men voelt zich te oud om te leren, men heeft negatieve ervaringen 
opgedaan met leren).

In de Rapportage ouderen 1996 (Timmermans et al. 1997) is een schatting gegeven 
van het aantal ouderen dat wel een opleiding  zou willen volgen, maar daar om uit-
eenlopende redenen niet aan toekomt. Volgens een destijds gehouden onderzoek had 
5% een onvervulde opleidingswens. De rest nam ofwel deel (14%), of gaf aan geen 
behoefte aan een opleiding of cursus  te hebben (81%). Er was dus wel een onvervulde 
vraag, maar zeker niet van massale omvang.

Een vergelijkbaar recent cijfer is niet beschikbaar. Dus of de onvervulde vraag nu 
groter of juist kleiner is dan een aantal jaren geleden, valt niet te zeggen. Wel is hier-
voor geconstateerd dat naar verhouding weinig ouderen met een matige of ernstige 
fysieke beperking  in 2003 een opleiding  volgden (zie nogmaals fi guur 2.4). Dit kan 
te maken hebben met een gebrekkige toegankelijkheid van het aanbod voor oude-
ren met een handicap. Echt zeker is dat niet; er is ouderen in het avo van 2003 niet 
gevraagd naar hun opleidingswensen. Bedenk bovendien dat beperkingen relatief 
vaak voorkomen onder groepen ouderen die toch al weinig een opleiding volgen 
(laagopgeleiden , 75-plussers).

Verder bleek dat de groep met de hoogste inkomens  wat meer aan opleidingen 
deelneemt  dan de midden- en de lage-inkomensgroepen. Dit zou erop kunnen wijzen 
dat de kosten voor een deel van de ouderen een belemmering zijn. Erg groot waren 
de deelnameverschillen tussen lage- en hoge-inkomensgroepen  echter niet. Minder 
koopkrachtige ouderen kiezen waarschijnlijk eerder voor gesubsidieerd aanbod. 
Verder kunnen draagkrachtafhankelijke eigen bijdragen de fi nanciële drempels laag 
houden.
De Eurobarometerpeiling uit 2003 geeft enig inzicht in de drempels die volwassenen 
ervaren, als ze overwegen een cursus  of opleiding  te volgen. Gevraagd werd: ‘stel 
dat u een opleiding zou willen volgen, wat zouden dan de grootste obstakels zijn?’ 
Het gaat dus om een hypothetische situatie. Het is niet gezegd dat de respondenten 
daadwerkelijk een opleiding willen volgen, noch dat de genoemde obstakels hen van 
deelname afhouden. Een fl ink aantal respondenten noemt diverse obstakels, maar 
volgt niettemin een opleiding; de genoemde omstandigheden maken het kennelijk 
lastig, maar niet onmogelijk.
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Veel ouderen zien een of meer obstakels voor het volgen van een opleiding . Twee op 
de drie 55-64-jarigen en ruim driekwart van 65-plussers noemen een of meer belem-
meringen . Dat lijkt veel, maar het is niet zo veel meer dan onder jongere volwassenen 
het geval is (tabel 2.8). Wat vooral verschilt, is de aard van de genoemde obstakels. 
Ouderen – vooral de 65-plussers – geven vaak te kennen dat ze zich niet capabel 
voelen een opleiding te volgen; het gaat daarbij om bezwaren als het ‘zich te oud 
voelen’, het ‘nooit goed in studeren te zijn geweest’, het missen van de benodigde 
vooropleiding of het ‘niets meer met school te maken willen hebben’. De obstakels 
die voor jongere volwassenen belangrijk zijn – een gebrek aan tijd, het in beslag 
worden genomen door andere verplichtingen  – spelen niet zo’n grote rol.

Tabel 2.8
Ervaren belemmeringen  voor het deelnemen aan opleidingen , 2003 (in procenten)

35-54 jaar 55- 64 jaar ≥ 65 jaar

ziet geen belemmeringen 36 34 23
ziet belemmeringena 64 66 77

heeft geen tijd of mogelijkheden vanwege werk 18 8 4
heeft geen tijd of mogelijkheden i.v.m. privé-verplichtingen/vrijetijdsbesteding 39 24 16
geen (geschikt) aanbod 12 26 27
voelt zich niet capabel 24 37 52

a Meer dan één soort belemmering kan worden genoemd waardoor de afzonderlijk percentages niet optellen tot het totale aantal 
dat belemmeringen ziet.

Bron: Eurobarometer 59.0 (januari-februari 2003, Nederlandse deel van de steekproef )

Dat ouderen zich vaak niet capabel voelen, heeft voor een deel te maken met hun 
lage opleidingsniveau ; vooral laagopgeleiden  noemen het zich ‘niet capabel voelen’ 
als obstakel voor deelname aan een opleiding . Maar ook bij een gelijk niveau wijzen 
ouderen vaker op dit probleem dan jongere volwassenen. Met het stijgen van de leef-
tijd neemt de mentale afstand tot het onderwijs kennelijk hoe dan ook toe, ook voor 
de wat hoger opgeleid en.

Oudere werknemers  zien het niet ‘capabel’ zijn eveneens als het grootste obstakel 
voor het volgen van een opleiding . Werkenden van 35-54 jaar wijzen vooral op werk- 
en privé-omstandigheden en -beslommeringen. Beperkingen in het aanbod als toe-
gankelijkheid, geschiktheid, spelen in beide leeftijdsgroepen  (35-54 jaar, 55-64 jaar) 
geen rol van betekenis.

Al met al lijkt het erop dat blokkades voor de scholing van oudere werknemers  
zeker ook bij de werknemer zelf zitten. Terwijl jongere werknemers de meeste pro-
blemen hebben met de inpassing van scholing in een volle agenda, hebben oudere 
werknemers vaak een mentale drempel te overwinnen.
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2.4 Samenvatting en enkele conclusies

Ook voor ouderen geldt dat de gevolgde opleiding een centrale hulpbron  is die een 
grote invloed heeft op hun leefsituatie . Het opleidingsniveau  is aanzienlijk gestegen 
in de afgelopen decennia. Anno 2003 zijn er inmiddels meer oudere mannen  met een 
hbo/wo-opleiding (23%) dan met alleen afgerond basisonderwijs  (17%). Het niveau 
van oudere vrouwen  nam vooralsnog minder snel toe. In 2003 hadden nog altijd drie 
op de tien oudere vrouwen ten hoogste basisonderwijs voltooid en was maar een op 
de tien hoogopgeleid . Bij de vrouwen van 75 jaar en ouder liggen de verhoudingen 
nog veel schever: maar liefst de helft heeft niet meer dan basisonderwijs afgerond.

Ook wanneer de kennis en vaardigheden  rechtstreeks worden gemeten, blijkt dat 
ouderen minder goed zijn toegerust dan jongere volwassenen. Volgens het onder-
zoek naar functionele geletterdheid  dat midden jaren negentig werd gehouden, had 
naar verwachting een op de vijf ouderen aanzienlijke problemen met het begrijpen 
van teksten en met het omgaan met rekentaken in het dagelijkse leven. Gezien de 
verdere stijging van hun opleidingsniveau  sinds het midden van de jaren negentig, 
zullen zij er inmiddels wel beter voor staan op dit punt. Toch blijven ze kwetsbaar . 
Zo waren in 2003 nogal wat ouderen naar eigen zeggen niet bekend met het gebruik 
van pin- en kaartautomaten. In de hoogste leeftijdsgroep  van 75 jaar en ouder is 
een op de zes naar eigen zeggen niet in staat formulieren in te vullen of rekeningen 
te betalen. Daarnaast zijn de ‘moderne’ informatie- en communicatiemiddelen 
(mobiele telefoon en vooral pc , e-mail en internet ) voor veel ouderen nog onbekend 
terrein, ook al nemen het pc-bezit en -gebruik wel toe.

Het belang van opleiding  als hulpbron  voor de leefsituatie  van ouderen, blijkt impli-
ciet ook uit het opleidingsniveau  van de bewoners van verpleeg- en verzorgings-
tehuizen  . Deze zijn in doorsnee veel lager opgeleid dan hun zelfstandig wonende  
leeftijdsgenoten. Dit is vooral een gevolg van de slechtere gezondheid  van laagopge-
leide  ouderen, maar daarnaast zijn hoogopgeleide  ouderen dankzij hun gunstiger 
inkomenspositie  beter in staat hulp aan huis  te regelen, als alternatief voor opname 
in een tehuis.

De komende decennia zal het opleidingsniveau  sterk toenemen als gevolg van de 
‘afl ossing’ van de generaties . Naar verwachting zal in 2030 maar liefst een kwart van 
de oudere vrouwen  hoogopgeleid  zijn en heeft nog slechts een op de tien niet meer 
dan basisonderwijs  voltooid. De opleidingsachterstand op oude mannen  zal in 2030 
grotendeels zijn ingelopen.

Mensen met gebrekkige kennis en vaardigheden  kunnen die in principe bijspijkeren 
door cursussen  en opleidingen  te volgen. Het aantal ouderen dat enigerlei vorm van 
onderwijs volgt , is weliswaar aanzienlijk, maar veel deelnemers zijn reeds hoogop-
geleid  en volgen onderwijs om zich verder te ontplooien , interesses te bevredigen 
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en/of sociale contacten  te onderhouden. De oudere onderwijsdeelnemer is dan ook 
vooral te vinden in de niet-kwalifi cerende opleidingen , buiten het reguliere onder-
wijs . De groep laagopgeleiden , die vanuit het gezichtspunt van een betere toerusting 
het meest gebaat is bij een cursus of een opleiding , neemt het minst deel. Velen van 
hen hebben het gevoel de vaardigheden  nodig voor het volgen van een opleiding te 
missen. Ze ‘voelen zich te oud’, ‘zijn nooit goed in leren geweest’ of ‘willen niets 
meer met school te maken hebben’.

De deelname aan niet-kwalifi cerende opleidingen  is in vergelijking met eind jaren 
zeventig sterk gegroeid. De deelnameachterstand op jongere volwassenen is daar-
door duidelijk verminderd. Cursussen en opleidingen  hebben een vaste plek gekre-
gen in het vrijetijdsrepertoire  van ouderen. Wel zijn er grenzen: de deelname van 
75-plussers is weliswaar toegenomen, maar is nog altijd een stuk lager dan die van 
de jongere leeftijdsgroepen .

Terwijl de verschillen tussen de leeftijdsgroepen  zijn verminderd, zijn de verschil-
len tussen laag- en hoogopgeleiden   onverminderd groot gebleven. Het volgen van 
onderwijs op latere leeftijd is bij uitstek een kwestie van ‘jong geleerd, oud gedaan’.

Kwalifi cerende opleidingen  – gericht op basisvaardigheden, diploma’s of een beroep 
– worden voornamelijk gevolgd door de groep van 55-64 jaar. In verreweg de meeste 
gevallen gaat het om mensen die in het kader van hun werk een bedrijfsopleiding  
volgen. De deelname van oudere werknemers  aan opleidingen is van oudsher laag, 
maar heeft de afgelopen jaren – tegen de trend  in – wel een stijgende lijn gevolgd.
De vicieuze cirkel waarin vroege uittreding  van oudere werknemers en lage 
 scholingsdeelname elkaar in stand houden, lijkt langzamerhand te zijn doorbroken.

Opleiding is voor ouderen een hulpbron  van formaat, net zo goed als voor jongere 
volwassen. Ondanks de stijging van het opleidingsniveau  zijn er nog altijd grote 
aantallen laagopgeleide  ouderen met een relatief laag niveau van kennis en vaardig-
heden . De onderwijsdeelname , hoezeer deze ook tegemoet komt aan de behoefte 
aan ontplooiing  en contacten, brengt hier niet zo veel verandering in. Daarvoor is het 
bereik onder de meest kwetsbare  groepen te gering. Door de ‘afl ossing’ van de gene-
raties  zal het opleidingsniveau op termijn stijgen, maar daar is het meest kwetsbare 
deel van de huidige generatie ouderen niet mee geholpen. Voor hen is het essentieel 
dat zij kunnen terugvallen op steun  uit hun omgeving.
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Noten

1 Oorzaak en gevolg staan daarbij niet op voorhand vast. Aan de ene kant zijn de arbeids-
omstandigheden en de minder gezonde leefstijl  van laagopgeleiden  een risicofactor 
voor het ontstaan van beperkingen , aan de andere kant kunnen beperkingen op jeug-
dige leeftijd een succesvolle schoolloopbaan in de weg staan.

2 De informatie over het opleidingsniveau  van ouderen tot en met 74 jaar in 1995, 1999 
en 2003 is rechtstreeks afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (ebb). De oplei-
dingsverdeling van ouderen van 75 jaar en ouder is gereconstrueerd, deels op basis van 
ebb-peilingen uit eerdere jaren, deels op basis van de in 1996 en 1997 gehouden eeb-
ouderen.

3 Het aandeel van ouderen van niet-westers allochtone herkomst in de totale ouderen-
populatie bedroeg in 2003 2,9% (Schellingerhout 2004). Verder is het de vraag is of 
allochtone ouderen  evenredig zijn vertegenwoordigd in algemene bevolkingsenquêtes 
waarop het totaalbeeld van de bevolking van 55 jaar en ouder is gebaseerd.

4 Niet bekend is of respondenten die aangeven niet te weten hoe dit moet, het wel hebben 
geprobeerd en daarbij daadwerkelijk op problemen zijn gestoten.

5 Volgens Van Herten et al. (2002) hebben laagopgeleide  mannen  (alleen basisonderwijs  
voltooid) vanaf de leeftijd van 65 jaar 3,5 jaar korter te leven dan hun hoogopgeleide  
(hbo/wo) leeftijdsgenoten. Bij vrouwen  is het verschil geringer, ongeveer twee jaar. 
Door dit verschil niet te verdisconteren wordt het toekomstige opleidingsniveau  dus 
onderschat. Ook migratie kan van invloed zijn: huwelijksmigranten uit Turkije en 
Marokko zijn doorgaans laagopgeleid en beïnvloeden de opleidingsverdeling dus in 
neerwaartse richting (Gijsberts 2003). Gezien de jonge leeftijd waarop zij naar Neder-
land komen, zal het echter nog lang duren voordat ze tot de ouderen gaan behoren. 
De invloed van de komst van asielzoekers uit bijvoorbeeld Iran, Irak en Afghanistan 
op de opleidingsverdeling is veel minder groot; hun opleidingsverdeling wijkt niet 
zo veel af van die van de autochtone bevolking (Zorlu en Traag 2005). Remigratie van 
gepensioneerde allochtone ouderen  zou de opleidingsverdeling weer opwaarts kunnen 
beïnvloeden. De invloed van de deelname aan volwasseneneducatie  op het formele 
opleidingsniveau is niet heel groot; veel deelnemers zijn reeds hoogopgeleid en verbre-
den alleen nog maar hun kennis. De mogelijke invloed van diverse factoren verschilt 
niet alleen qua richting (opwaarts, neerwaarts), maar is ook lastig te becijferen.

6 De overige lerarenopleidingen (voor gewoon basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs) en de verpleegkunde-opleidingen leverden elk een meer bescheiden 
bijdrage aan de deelnamegroei van 50-plussers. In alle gevallen gaat het waarschijnlijk 
om jonge ouderen die de opleidingen  volgen met oog op de arbeidsmarkt .

7 In de meeste gegevens over de leeftijd van deelnemers aan regulier onderwijs wordt een 
leeftijdsgrens van 50 jaar gehanteerd.

8 De indeling is gebaseerd op de gerichtheid van de opleiding. Deze valt niet per se samen 
met de motieven van de deelnemers. Denk aan ouderen die uit interesse na hun pensio-
nering  een studie in het hoger onderwijs  volgen.

9 In het avo wordt gevraagd naar deelname in de afgelopen twaalf maanden. Dit is een 
verschil met de ‘leven-lang-leren’indicator die het cbs ten behoeve van de eu berekent 
op basis van de Enquête beroepsbevolking, en die uitgaat van deelname in de afgelo-
pen vier weken. In 2003 volgde 16% van de bevolking van 25-64 jaar ‘in de afgelopen 
4 weken’ een opleiding (cbs StatLine). Na omrekening tot een jaarcijfer schat het cbs 
de deelname op 48 opleidingen  per 100 van de bevolking (Van Herpen 2004).

10 Het hoge percentage voor 35-54 jaar in 1991 is een eenmalige uitschieter.
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3 Betaalde arbeid 

Maurice Gesthuizen (scp)

3.1 Inleiding

De overheid  stelt veel in het werk om het aandeel betaald werkende  ouderen te ver-
hogen. De belangrijkste redenen zijn de toenemende druk op het socialezekerheids-
stelsel  van de vergrijzing  en de positieve invloeden op de leefsituatie  die aan werk 
worden toegeschreven. Nederland heeft doelstellingen geformuleerd en concrete 
streefcijfers voor de arbeidsdeelname  van ouderen vastgelegd. De kabinetsdoelstel-
ling is in 2007 een nettoarbeidsparticipatie  van 55-64-jarigen van 40% te realiseren 
en in 2010 een arbeidsdeelname van 45% te behalen, vergelijkbaar met de in de Lissa-
bon-strategie afgesproken Europese doelstelling van 50% in 2010, waarin ook banen 
voor minder dan twaalf uur worden meegeteld (tk 2003/2004a). In de rijksbegroting 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2006 (tk 2005/2006c) 
staan de kabinetsdoelen opgetekend in het beleidsartikel ‘activerend arbeidsmarkt-
beleid’. Het instrument waarmee de overheid poogt de arbeidsdeelname te verhogen, 
is het onaantrekkelijk en moeilijk toegankelijk maken van uittreedroutes  (vut , ww , 
wao ). Daarnaast startte de overheid een aantal activiteiten  om leeftijdsbewust beleid  
goed onder de aandacht van werknemers  en bedrijven te brengen. Deze activiteiten 
moeten erin uitmonden dat werknemers lang werken een aantrekkelijk toekomst-
perspectief vinden, en dat werkgevers een personeelsbestand met ouderen niet als 
problematisch ervaren.

In hoofdstuk 5 over de inkomenspositie  komt de ontwikkeling aan de orde in het 
percentage ouderen dat gebruik maakt van verschillende uittreedmogelijkheden . In 
het huidige hoofdstuk staan trends  in betaalde arbeid  centraal en besteden we door 
middel van participatie- en uittreedcijfers  aandacht aan de vraag of ouderen tegen-
woordig meer en langer participeren dan voorheen. Hierbij worden de kerncijfers uit 
de Rapportage ouderen 2001 geactualiseerd (De Beer en Wildeboer Schut 2001) en enige 
nieuwe analyses toegevoegd.

Twee persoonskenmerken die sterk samenhangen met arbeidsdeelname , komen 
ook aan de orde: opleidingsniveau  en gezondheid . Hoofdstuk 2 liet zien dat ouderen 
steeds hoger opgeleid  raken en dat we een nog verdere toename mogen verwachten. 
Dit biedt gunstige perspectieven, want een hoge opleiding opent deuren naar banen 
met goede primaire en secundaire omstandigheden, en is daarmee van belang voor 
de wijze waarop (oudere) werknemers  hun arbeidsleven ervaren. Daarnaast kunnen 
lichamelijke beperkingen  in de weg staan van arbeidsdeelname (Van Campen en 
Schellingerhout 2005) en is bekend dat laagopgeleiden  minder gezond zijn dan 
hoogopgeleiden  (Monden 2003). Om beleid  omtrent arbeidsparticipatie van ouderen 
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vorm te kunnen geven, is het van belang de invloed van beide factoren onafhankelijk 
van elkaar vast te stellen. Dit hoofdstuk gaat daarom allereerst in op ontwikkelingen 
in het verschil in arbeidsdeelname tussen laagopgeleide en hoogopgeleide ouderen. 
Daarna bespreken we trends  in de invloed van de subjectief ervaren gezondheid  
op de deelname aan werk. Hierbij houden we rekening met opleidingsverschillen 
tussen gezonde en ongezonde ouderen. De volgende onderzoeksvragen worden in dit 
hoofdstuk beantwoord:
1 In hoeverre zijn de arbeidsdeelname  en uittreedpercentages  van ouderen aan 

verandering onderhevig?
2 Hoe verhoudt de ontwikkeling in de arbeidsdeelname  van Nederlandse ouderen 

zich met die in andere westerse landen?
3 Hoe ontwikkelt zich de arbeidsdeelname van laag- en hoogopgeleiden  ?
4 Welke ontwikkelingen zijn er in de arbeidsdeelname van ouderen die zich gezond 

en ongezond   voelen, en in welke mate neemt het verschil in deelname tussen hen 
toe of af, rekening houdend met hun opleidingsniveau ?

De eerste onderzoeksvraag richt zich op trends  in de nettoparticipatie  en op de 
leeftijd waarop ouderen de arbeidsmarkt verlaten (§ 3.2). Daarna vergelijken we de 
participatiecijfers van Nederlandse ouderen met die van ouderen in Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten (§ 3.3). 
Vervolgens komen de ontwikkelingen in de arbeidsdeelname  van laag- en hoogopge-
leide (§ 3.4) en gezonde en ongezonde ouderen aan bod (§ 3.5). De laatste paragraaf 
(§ 3.6) geeft een samenvatting van de resultaten.

De bronnen voor de gegevens zijn de Enquête beroepsbevolking (ebb) uit 1992-
2004, de Gezondheidsenquête (gez) uit 1992 en 1996 en het Permanent onderzoek 
leefsituatie (pols) van 2000, 2002 en 2004. Deze gegevens zijn verzameld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). De tussen landen vergelijkbare participatie-
cijfers zijn afkomstig van Eurostat.

3.2 Arbeidsmarktontwikkelingen onder oudere werknemers 

3.2.1 Ontwikkelingen in nettoparticipatie 
De overheid  formuleert haar streefdoelen, zoals reeds aangegeven, in termen van 
nettoparticipatiecijfers. Het gaat dan om de werkzame beroepsbevolking  (in loon-
dienst of zelfstandig, minimaal twaalf uur per week) als percentage van de totale 
bevolking jonger dan 65 jaar.1 Tabel 3.1 bevat deze nettoparticipatiecijfers voor 
diverse leeftijdsgroepen , uitgesplitst naar geslacht . Eerst vergelijken we de ontwik-
kelingen in nettoparticipatie  onder de 55-plussers met die van de 35-49-jarigen. 
Daarna komen verschillen tussen mannen  en vrouwen  aan de orde.
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Tabel 3.1
Nettoarbeidsparticipatie  naar leeftijd en geslacht,  1992-2005 (in procenten)

 jaarcijfers mutaties

 1992 1996 2000 2002 2004 2005 1992-2005a 2002-2005a

totaal

35-49 jaar 68 70 76 77 77 77 9 –1
50-54 jaar 56 60 66 68 69 70 14 2
55-64 jaar 25 26 34 37 39 40 15 2

wv.

55-59 jaar 38 40 49 53 54 55 18b 2
60-64 jaar 11 11 16 17 19 18 7 1

65-74 jaar 3 2 3 3 4 1 1

mannen

35-49 jaar 89 89 92 90 88 87 –2 –3
50-54 jaar 80 82 85 85 83 84 4 –2
55-64 jaar 40 39 47 52 53 52 12 0

wv.

55-59 jaar 58 58 67 72 71 72 14 1
60-64 jaar 20 18 24 27 27 25 5 –1

65-74 jaar 5 4 5 5 6 0 1

vrouwen

35-49 jaar 45 50 60 64 65 66 21 1
50-54 jaar 31 36 47 51 55 56 25 5
55-64 jaar 11 14 20 22 26 27 16 5

wv.

55-59 jaar 18 22 31 34 37 38 21b 4
60-64 jaar 4 5 7 7 11 12 8 4

65-74 jaar 1 1 1 1 2 1 0
a Bij de leeftijdsgroep 65 t/m 74 jaar 1992-2004 resp. 2000-2004.
b Als gevolg van afronding op hele cijfers komt dit getal niet overeen met het verschil tussen 55 en 38.

Bron:  CBS (EBB’92-’05)

Onder 55-64-jarigen nam de nettoparticipatie  tussen 1992 en 2005 toe van 25% naar 
40%. Van de 35-49-jarigen nam in 1992 twee derde deel aan de arbeidsmarkt  en 
in 2005 ruim driekwart. De stijging van 15 procentpunten was onder ouderen dus 
 sterker dan onder de 35-49-jarigen (9 procentpunten). Het deelnamecijfer van 40% in 
2005 komt overeen met het streefcijfer voor 2007. Bij een verdere stijging van
1 procentpunt per jaar wordt de doelstelling voor 2010 van 45% behaald.

Binnen de groep 55-64-jarigen is de stijging sterker onder 55-59-jarigen dan 
onder 60-64-jarigen (resp. 18 en 7 procentpunten). In 2005 werkte 55% van de eerst-
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genoemde en 18% van de laatstgenoemde groep. Hoewel de stijging in de nettoparti-
cipatie  zeker positief is, ligt ze voor 60-plussers nog steeds op een laag niveau. Deels 
is dit toe te schrijven aan het hoge aandeel vutters onder de 60-64-jarigen (Huynen et 
al. 2004). Maar ook arbeidsongeschiktheid , werkloosheid /bijstand  en niet beschik-
baar zijn voor de arbeidsmarkt  spelen een rol. De gemiddelde Nederlander ziet nog 
steeds niet zoveel in langer doorwerken, men stopt gemiddeld het liefst op 63-jarige 
leeftijd  (scp 2004).

Zowel onder de mannen als onder de vrouwen van 55-64 jaar heeft een aanzienlijke 
stijging in de arbeidsdeelname   plaatsgevonden. Voor beide groepen geldt tussen 
1992 en 2005 een toename van ongeveer 15 procentpunten. In deze leeftijdscategorie  
werkte in 2005 52% van de mannen en 27% van de vrouwen. Voorts is de stijging 
van 21 procentpunten onder de 55-59-jarige vrouwen bovengemiddeld (van 18% naar 
38%). Al met al breken steeds minder vrouwen hun carrière vroegtijdig af en is her-
intrede steeds gangbaarder, ook onder oudere vrouwen (Portegijs et al. 2004). De 
toegenomen participatie van oudere mannen kan deels worden toegeschreven aan 
de ontmoediging van vervroegd pensioen  en uittrede  via de ww  of wao . Voor een 
veranderde denkwijze over lang doorwerken zijn er vooralsnog geen aanwijzingen. 
Reeds is aangegeven dat maar weinig ouderen nog willen werken na hun 65ste (scp 
2004). Ook uit het nidi Werknemersonderzoek 2001 blijkt dat 82% van de onder-
vraagde werknemers  voor hun 65ste wil stoppen, terwijl slechts 4% te kennen geeft 
(waarschijnlijk) wel door te willen werken (Henkens en Van Solinge 2003a). De 
onlangs gestarte overheidscampagnes om leeftijdsbewust personeelsbeleid onder de 
aandacht te brengen, moeten verandering brengen in deze statistieken.

De arbeidsparticipatie  van de groep die reeds de pensioengerechtigde  leeftijd is 
gepasseerd (65-74-jarigen), steeg tussen 1992 en 2004 nauwelijks. In 2004 werkt 4% 
van deze mensen (6% onder de mannen , 2% onder de vrouwen ). Reeds is bekend dat 
het om een zeer selecte groep gaat. Zo is gebleken dat van de economisch actieve 
65-74-jarige mannen 47% zelfstandige is, tegenover 16% van de 55-64-jarige mannen. 
Bij vrouwen zijn de aandelen respectievelijk 41% en 17%.2 Een eerste hypothese ter 
verklaring van dit fenomeen zou kunnen zijn dat zelfstandige ondernemers  niet 
hoeven te stoppen met werken , werknemers  moeten dat meestal wel. Ten tweede 
bouwen zelfstandigen mogelijk gemiddeld minder pensioen  op dan werkenden  in 
loondienst, omdat ze dit zelf moeten regelen. Een derde hypothese, en deze sluit aan 
op de eerste, zou kunnen zijn dat werknemers na hun pensioengerechtigde leeftijd 
wel bij het bedrijf werkzaam blijven, maar als freelancer omdat dat voor de werkge-
ver aantrekkelijker is.

Overigens blijkt uit onderzoek van Henkens en Van Solinge (2006) dat het belang-
rijkste motief om na 65 jaar te blijven werken, is dat men ‘geniet van het werk’, terwijl 
fi nanciële redenen het minst belangrijk blijken. Omdat beter opgeleide werknemers  
gemiddeld betere banen hebben die intrinsiek meer voldoening geven, dan minder 
goed opgeleide werknemers (Kalleberg en Mastekaasa 2001), zou het in de rede 
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liggen dat middelbaar en hoogopgeleiden   vaker willen doorwerken na hun 65ste dan 
laagopgeleiden . Dit blijkt inderdaad het geval: onder de 65-74-jarige werkenden  in 
loondienst is 70% middelbaar of hoogopgeleid, onder de 65-74-jarige gepensioneer-
den ‘maar’ 45%. Tot slot neemt volgens hen ook het draagvlak voor werkende 65-
plussers toe: steeds meer mensen vinden dat 65-plussers een nuttige bijdrage kunnen 
leveren aan organisaties (Henkens en Van Solinge 2006).

Tot slot is het opvallend dat de participatiecijfers voor 55-64-jarigen tijdens de econo-
mische neergang na 2002 bleven stijgen, terwijl ze onder de totale beroepsbevolking  
weer wat afnamen. Deze ontwikkeling werd al eerder geconstateerd (Dagevos en 
Gesthuizen 2005). De stijging blijkt zich overigens alleen voor te doen onder oudere 
vrouwen , niet onder oudere mannen  (5 versus 0 procentpunten). De oecd nam deze 
ontwikkeling ook waar, maar wees tegelijkertijd op het – niet verrassende – feit dat 
het onder vrouwen vooral om een stijging in parttime werk gaat (oecd 2005: 51). 
Niettemin is de stijging van de nettoparticipatie  onder ouderen tijdens de econo-
mische neergang een feit, en mag worden verwacht dat nu de arbeidsmarkt  weer 
aantrekt, de stijging zich onverminderd – en wellicht zelfs weer sneller – zal voort-
zetten.

3.2.2 Ontwikkelingen in uittreedpercentages 
Een manier om te zien of men tegenwoordig langer doorwerkt dan vroeger, is het 
berekenen van uittreedpercentages . Figuur 3.1 laat deze uittreedpercentages zien 
voor mannen en vrouwen   op verschillende leeftijden vanaf 50 jaar. Het volgende 
voorbeeld maakt duidelijk hoe ze worden berekend.3 In 2004 was de nettopartici-
patie  van 60-jarige mannen 47%. Van de 59-jarige mannen in 2003 was ze 57%. Het 
uittreedpercentage van 60-jarige mannen in 2003-2004 is dan 18% ((57-47)/57).4

We maken een vergelijking tussen 1992-1993 en 2003-2004 aan de hand van voort-
schrijdende gemiddelden.5

Figuur 3.1 maakt duidelijk dat van 2003 op 2004 minder mannen  uitgetreden zijn 
(de uittreedpercentages  liggen lager en blijven ook langer op een laag niveau), en dat 
de mannen die uittraden, dat op een latere leeftijd deden dan vroeger. Zo nam voor 
1992-1993 het uittreedpercentage tussen de 55- en 60-jarige leeftijd gestaag toe van 7 
naar een piek van 35. Voor de tijdsspanne 2003-2004 bereikt het uittreedpercentage 
maximaal 7 tot en met 58-jarige leeftijd, waarna het stijgt tot een relatief lage piek 
van 27 voor de 61-jarigen.
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Figuur 3.1
Uittreedpercentages voor mannen en vrouwen naar leeftijd, 50-64-jarigen, 1992-1993 en 2003-2004 
(voortschrijdende gemiddelden)
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De uittreedpercentages  van 2003-2004 van vrouwen  vertonen een vrijwel vergelijk-
baar patroon met die van de mannen  in datzelfde tijdsbestek. Hoewel de nettopar-
ticipatiecijfers onder oudere vrouwen dus lager liggen dan onder oudere mannen 
(zie tabel 3.1), treedt van de werkzame delen van dezelfde leeftijd wel steeds een even 
hoog percentage uit. Aan de percentages van vrouwen voor 1992-1993 kunnen we 
maar weinig conclusies verbinden. Tot de 59-jarige leeftijd is de ontwikkeling nog 
betrekkelijk gelijkmatig, maar vanaf de 60-jarige leeftijd springen de uittreedpercen-
tage van het ene naar het andere uiterste. De reden hiervan is simpel: in die periode 
werkten vanaf die leeftijd nog maar zo weinig vrouwen, dat een kleine absolute 
afname van de nettoparticipatie  een grote procentuele verandering met zich mee-
brengt.

Kortom: voor mannen  mogen we concluderen dat ze tegenwoordig minder uittreden  
en dat ook nog eens op latere leeftijd doen dan voorheen. Vrouwen  treden tegen-
woordig op even late leeftijd uit als mannen en in gelijke aandelen. Om de ontwikke-
ling in het uittreedpatroon van vrouwen te kunnen volgen, zullen we echter nog een 
paar jaar verder moeten zijn.

3.3 De Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen in het afgelopen decen-
nium zijn positief, zoals zojuist is gebleken. Een andere vraag is hoe de Nederlandse 
situatie zich verhoudt ten opzichte van de situatie in andere landen. Om de presen-
tatie en beschrijving van de resultaten inzichtelijk te houden, baseren we de verge-
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lijking op een beperkt aantal landen: Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Denemarken. De keuze van deze landen 
is niet willekeurig, maar berust op het type verzorgingsstaat  waartoe zij behoren 
(vergelijk Esping-Andersen 1990 en de empirische indelingen in Wildeboer Schut et 
al. 2001 en Soede et al. 2004). Denemarken behoort tot het type sociaal-democrati-
sche verzorgingsstaat en Frankrijk en Duitsland tot het corporatistische type. Het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten scharen zich onder het liberale type, 
terwijl Italië behoort tot de groep landen met een mediterraan type verzorgingsstaat. 
Nederland tot slot kan als hybride worden gekenschetst en houdt het midden tussen 
het corporatistische en sociaal-democratische type verzorgingsstaat.6 Voor de theo-
retische verantwoording van de verzorgingsstaten en de empirische onderbouwing 
ervan, wordt verwezen naar vorenstaande bronnen. Tijdens de nu volgende bespre-
king putten we daar waar relevant uit de resultaten van deze studies.

Figuur 3.2
Nettoparticipatie van mannen en vrouwen van 55-64 jaar, diverse landen, 1992-2004 (in procenten)

Bron: Eurostat (Labour Force Survey)
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Tussen 1992 en 2004 steeg in geen enkel land de participatie van oudere mannen  zo 
snel als in Nederland (fi guur 3.2). Nog steeds is de participatie hier in 2004 lager dan 
in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (landen die de liberale verzorgings-
staten vertegenwoordigen) en Denemarken (sociaal-democratisch). Maar Nederland 
is, als hybride verzorgingsstaat , Frankrijk, Duitsland (beide corporatistisch) en 
Italië (mediterraan) duidelijk ontstegen. In 1992 lag de participatie van 55-64-jarige 
mannen  in Frankrijk op 36%, in Nederland op 42%, in Italië op 48% en in Duitsland 
op 49%. Als oorzaak voor de relatief lage participatiecijfers van de corporatistische 
verzorgingsstaten kan worden aangedragen dat zij vroegtijdig uittreden  stimule-
ren (Wildeboer Schut et al. 2001; scp 2005b). Uittreding via vut -, werkloosheids-  
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en arbeidsongeschiktheidsregelingen  is namelijk collectief ingericht. Zodoende 
kunnen minder productieve werknemers  op een relatief gemakkelijke manier uittre-
den (vrijwillig dan wel onvrijwillig). In liberale en Scandinavische verzorgingsstaten 
ligt de participatie begin jaren negentig beduidend hoger. In het eerstgenoemde type 
zijn ouderdomspensioenregelingen  minder uitgebreid, het laatstgenoemde kent een 
relatief hoge pensioengerechtigde leeftijd  (Soede et al. 2004). De belangrijkste bevin-
ding is, nogmaals, dat de stijging in participatie van de Nederlandse 55-64-jarige 
mannen die in alle andere landen overtreft. Mogelijk onderstreept dit de uitspraak 
in Toekomst arbeidsmarkt  en sociale zekerheid, die luidt dat een hybride type verzorgings-
staat het voordeel heeft dat meer opties open staan om beleidsdoelen, zoals een hoge 
participatie van ouderen, te bereiken (scp 2005).

Het patroon voor de 55-64-jarige Nederlandse vrouwen  is hetzelfde als voor de 
mannen, zij het wat minder uitgesproken. Begin en midden jaren negentig partici-
peerden zij relatief weinig, maar de stijging nadien overtreft die in de andere landen. 
Destijds lagen alleen in Italië de participatiecijfers lager dan in Nederland. Weer 
doen Denemarken, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het het best; ook 
de participatie van oudere vrouwen  in Italië, Frankrijk en Duitsland ligt beduidend 
lager. In de twee laatstgenoemde landen, die tot de corporatistische verzorgings-
staten behoren, krijgen vrouwen mogelijk minder prikkels om deel te nemen aan 
de arbeidsmarkt . Er zijn daar sterke kostwinnersvoordelen en ook ruime voorzie-
ningen  voor moederschap en kinderbijslag, terwijl de kinderopvang er juist relatief 
beperkt is (Wildeboer Schut et al. 2001). Weinig participatie van jonge vrouwen werkt 
zodoende door in hun latere levensfasen. In 2004 vertonen de Nederlandse vrouwen 
inmiddels dezelfde mate van participatie als de Franse en Duitse vrouwen in de 
leeftijdscategorie  55-64 jaar. De afstand tot Denemarken, de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk blijft evenwel aanzienlijk. Een mogelijke verklaring is de gemid-
deld hogere feitelijke uittreedleeftijd  in deze landen. In Denemarken is dat bijvoor-
beeld 62,6 jaar en in het Verenigd Koninkrijk 62,9 jaar. In vergelijking met de 61,1 jaar 
in Nederland werkt in deze landen een hoger percentage vrouwen gemiddeld onge-
veer 1,5 jaar langer door (Eurostat, New Cronos). Hierdoor zal ten opzichte van deze 
landen de inhaalslag, als hij al wordt gemaakt, niet snel verlopen. En bovendien 
geldt ook hier weer de kanttekening dat Nederlandse vrouwen, ook in internationaal 
opzicht, relatief vaak parttime werken (oecd 2005: 51). Niettemin neemt Neder-
land een steeds gunstigere positie in op de ranglijst van de participatie van oudere 
mannen en vrouwen in westerse landen.

3.4  Ontwikkelingen in nettoparticipatie  onder laag- en hoogopgeleiden  

De opleiding  die iemand voltooit, bepaalt in hoge mate zijn of haar leefsituatie . Een 
goede opleiding opent perspectieven op de arbeidsmarkt  en verhoogt daarmee de 
kans op een goed en zeker inkomen , een interessante baan, sociale contacten  en het 
gevoel waardevol te zijn voor de maatschappij. Bevindingen voor Nederland laten 
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zien dat laagopgeleiden  minder deelnemen aan de arbeidsmarkt dan hoogopgelei-
den , en dat vooral onder laagopgeleide vrouwen  de arbeidsparticipatie achterblijft 
(Gesthuizen en De Graaf 2002; Gesthuizen 2004). De vraag is hoe de actuele situatie 
eruit ziet voor ouderen, en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan tussen 
1992 en 2004. In fi guur 3.3a en 3.3b vergelijken we de nettoparticipatie  van 50-64-
jarigen tussen 1992 en 2004 voor laagopgeleiden en hoogopgeleiden7 en apart voor 
mannen  en vrouwen.

Onder oudere mannen  nam vooral de participatie van de laagopgeleiden  toe: meer 
laagopgeleide mannen van 50 jaar en ouder blijven gemiddeld langer aan het werk. 
Deze toename doet zich voor over het gehele leeftijdsspectrum van 50 tot en met 
63 jaar. In 1992 werkte op 60-jarige leeftijd 24%, in 2004 was dat inmiddels 38%. 
Voor de hoogopgeleiden is de stijging minder  uitgesproken, zij participeerden in 
1992 al in groten getale. Niettemin werken in 2004 ook de hoogopgeleiden vaker op 
iets latere leeftijd dan in 1992, vooral tussen 54 en 60 jaar. Op laatstgenoemde leef-
tijd werkte in 1992 44% en in 2004 54%.

Figuur 3.3a
Nettoparticipatie van mannen naar leeftijd en opleiding, 50-64-jarigen, 1992 en 2004 
(in procenten, voortschrijdende gemiddelden)
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Laagopgeleide  oudere mannen  verrichten overigens wel andersoortig werk dan 
hoogopgeleide . Op dit punt is er in de loop van de tijd weinig veranderd. Zo ligt hun 
beroepsniveau 8 beduidend lager (voor laagopgeleide mannen van 55-64 jaar gemid-
deld 40 à 45, voor hoogopgeleide mannen in dezelfde leeftijdsgroep  gemiddeld onge-
veer 65 op een schaal van 10-90; Gesthuizen 2004). Beroepen met een laag niveau 
betalen minder, zijn inhoudelijk vaak van weinig complexe aard en vereisen gemid-
deld meer lichamelijke inspanning dan beroepen van een hoger niveau. Hoofdstuk 2 
over onderwijs  en opleiding  maakte reeds duidelijk dat het aandeel laagopgeleiden is 
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afgenomen in de loop van de tijd en dat voor de toekomst een verdere afname wordt 
voorspeld. Dit betekent dat steeds meer ouderen toegang hebben tot werk met een 
gemiddeld hoge beroepsstatus. Mogelijk zal dit een gunstige uitwerking hebben op 
de gemiddelde leefsituatie  van ouderen.

Tussen 1992 en 2004 steeg de participatie van vrouwen  voor zowel laag- als hoog-
opgeleiden  (fi guur 3.3b). Voor laagopgeleide  vrouwen gaat het in iedere leeftijd om 
ongeveer een verdubbeling van de nettoparticipatie  in 1992. Na de 60-jarige leeftijd 
gaat het regelmatig zelfs om meer dan een verdubbeling, maar vanaf deze leef-
tijd waren in 1992 de aanvangscijfers ook wel erg laag, zodat een sterke verhoging 
gemakkelijk gerealiseerd is. Niettemin is het percentage laagopgeleide vrouwen dat 
deelneemt aan de arbeidsmarkt , relatief laag, zowel in 1992 als in 2004. Op 55-jarige 
leeftijd gaat het om respectievelijk 16% en 31%, op 60-jarige leeftijd om 5% en 12%. 
Hoogopgeleide vrouwen namen in 1992 al in ruime mate deel aan de arbeidsmarkt, 
maar ook onder hen was de stijging aanzienlijk. In 1992 nam de helft van de hoog-
opgeleide 55-jarigen deel, in 2004 al 67%. Deze stijging van 17 procentpunten is 
redelijk indicatief voor de andere leeftijden. Hoge uitschieters zijn te vinden bij 58 en 
60 jaar, waar het verschil tussen 1992 en 2004 respectievelijk 25 en 26 procentpunten 
bedraagt (48-23 en 37-11). Dit duidt erop dat meer hoogopgeleide vrouwen op latere 
leeftijd blijven doorwerken.

Figuur 3.3b
Nettoparticipatie van vrouwen naar leeftijd en opleiding, 50-64-jarigen, 1992 en 2004 
(in procenten, voortschrijdende gemiddelden)
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Al met al nam zowel onder laagopgeleide  als onder hoogopgeleide  vrouwen  de 
arbeidsdeelname  toe. Laatstgenoemden werken daarnaast tegenwoordig ook nog 
eens vaker op hogere leeftijd door. Wel blijven de participatiecijfers voor hoogop-
geleide vrouwen beduidend hoger dan voor laagopgeleide vrouwen. Niettemin is de 
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stijging onder alle opleidingsgroepen bemoedigend. En ook voor oudere vrouwen 
geldt dat een verdere toename van het opleidingsniveau  in het verschiet ligt (zie 
hoofdstuk 2). Aangezien de onderwijsexpansie voor vrouwen zich later inzette maar 
wel sneller verliep dan voor mannen  (Gesthuizen 2004), zal in de toekomst naar alle 
waarschijnlijkheid een verdere inhaalslag in arbeidsparticipatie plaatsvinden van 
oudere vrouwen op oudere mannen.

3.5  Gezondheid en deelname aan betaalde arbeid 

Tot dusver werd duidelijk dat de arbeidsparticipatie van ouderen in de lift zit, en dat 
iemands opleidingsniveau  een belangrijke determinant is van arbeidsdeelname . 
Aangezien het opleidingsniveau in de toekomst nog verder zal stijgen, mag, vooral 
onder vrouwen , een verdere toename van de nettoparticipatie  en een verhoging van 
het gemiddelde beroepsniveau  worden verwacht. Deze bevindingen geven aan hoe 
bepalend hulpbronnen  als opleiding  zijn voor de leefsituatie  waarin ouderen zich 
bevinden.

Een andere hulpbron  is iemands gezondheid . Zo blijkt een gebrekkige gezond-
heid sterk samen te hangen met sociale uitsluiting onder ouderen (Jehoel-Gijsbers 
2004) en kunnen lichamelijke beperkingen  obstakels vormen voor deelname aan 
het arbeidsproces (Van Campen en Schellingerhout 2005). Deze paragraaf gaat in 
op de relatie tussen subjectieve gezondheid 9 en arbeidsdeelname.10 De vraag is in 
hoeverre ongezonde  ouderen minder werken dan gezonde  ouderen, en in welke mate 
het verschil in arbeidsdeelname tussen gezonde en ongezonde ouderen in de loop 
van de tijd is gegroeid. Deze vraag wordt beantwoord met behulp van de gegevens in 
fi guur 3.4 en tabel 3.2.

Van de ouderen (55-64 jaar) zegt steevast ongeveer twee derde zich goed of zeer goed 
te voelen (zie het hoofdstuk 6 over gezondheid voor de bijbehorende gegevens). Van 
eenderde deel houdt de gezondheid naar eigen zeggen dus niet over, of schatten de 
betrokkenen deze zelfs als slecht in. In 1992 ging dat om ongeveer 125.000 en in 
2004 om ongeveer 270.000 ouderen.11 Het gaat derhalve om substantiële aantallen.

Figuur 3.4 laat zien dat subjectief ervaren gezondheid  en arbeidsdeelname  samen-
hangen. Mensen die zich ongezond voelen, participeren minder dan diegenen die 
zich gezond voelen. Dit geldt voor zowel de jongeren (35-49 jaar en 50-54 jaar) als 
de ouderen (55-64 jaar). Van belang is de ontwikkeling die zich tussen 1992 en 2004 
duidelijk aftekent voor de 35-49- en 50-59-jarigen. De arbeidsparticipatie van de 
personen die zich niet zo gezond voelen, is stabiel of stijgt maar licht, terwijl de deel-
name onder de personen die zich goed of zeer goed voelen, naar verhouding sterk is 
gestegen. De afstand in arbeidsdeelname tussen gezonde en ongezonde mensen van 
55-59 jaar is dus toegenomen, evenals die tussen de gezonde en ongezonde 35-49- en 
50-54-jarigen.
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Het is van belang na te gaan of deze samenhang tussen gezondheid  en werkzaam-
heid signifi cant12 is, en of hij blijft bestaan na controle voor diverse persoonsken-
merken, waaronder het opleidingsniveau  van de respondent. Opleidingsniveau is 
immers een voorname determinant van arbeidsdeelname  en hangt tegelijkertijd 
sterk samen met gezondheid (Monden 2003).13 De regressieanalyses in tabel 3.2 
laten voor de vier leeftijdsgroepen  zien of ervaren gezondheid  signifi cant samen-
hangt met werkzaamheid (model 1, in tabel 3.2 aangeduid als M1) en of het verschil 
in arbeidsdeelname tussen gezonde en ongezonde Nederlanders signifi cant is toe-
genomen (model 2, in tabel 3.2 aangeduid als M2).14

Figuur 3.4
Aandeel werkenden naar ervaren gezondheida, 35-64-jarigen, 1992-2004 (in procenten, gewogen 
gegevens; n = 44.955)
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a In 1992, 1996 en 2000 waren de antwoordmogelijkheden: zeer goed, goed, gaat wel, soms goed en soms slecht, 
 slecht; in 2002 en 2004: zeer goed, goed, gaat wel, slecht en zeer slecht.

Bron: CBS (GEZ’92 en ’96, POLS’00, ’02 en ’04) SCP-bewerking 
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Tabel 3.2
Arbeidsparticipatie naar ervaren gezondheid  en achtergrondvariabelen, 35-64-jarigen, 1992-2004
(in ongestandaardiseerde b-coëffi ciënten)

 35-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar

 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

jaar van meting (jaar-1992/12) 0,710,71 0,15 0,810,81 0,30 1,001,00 0,550,55 0,660,66 0,39
gezondheid

niet gezond (ref )

wel gezond 1,341,34 0,820,82 1,401,40 0,870,87 1,081,08 0,620,62 0,610,61 0,35
geslacht

man (ref )

vrouw –1,79–1,79 –1,78–1,78 –1,77–1,77 –1,77–1,77 –1,31–1,31 –1,31–1,31 –0,82–0,82 –0,82–0,82

opleiding
bo, vbo, mavo (ref )

havo, vwo, mbo 0,640,64 0,640,64 0,540,54 0,550,55 0,440,44 0,440,44 0,480,48 0,480,48

hbo, wo 1,161,16 1,161,16 1,111,11 1,111,11 0,930,93 0,930,93 0,780,78 0,780,78

huishoudenssamenstelling

eenpersoonshuishouden –0,52 –0,52 –0,19 –0,19 –0,08 –0,07 0,16 0,16
paar zonder kinderen (ref )

paar met kinderen –0,30–0,30 –0,30–0,30 0,200,20 0,200,20 0,220,22 0,220,22 0,560,56 0,560,56

eenoudergezin –0,38–0,38 –0,37–0,37 0,03 0,03 0,21 0,22 0,28 0,28

jaar van meting x gezondheid 0,760,76 0,760,76 0,630,63 0,36

constante 0,960,96 1,351,35 0,100,10 0,450,45 –1,04–1,04 –0,71–0,71 –2,38–2,38 –2,18–2,18

verklaarde variantie (Nagelkercke) (%) 26,6 26,7 31,6 31,7 25,4 25,5 11,0 11,0
(n) = 25.130 25.130 7.483 7.483 6.347 6.347 5.386 5.386
vetgedrukt: signif icant (p < 0,05)

Bron: CBS (GEZ’92 en ’96, POLS ’00, ’02 en ’04) SCP-bewerking

Voor zowel de jonge als de oudere leeftijdgroepen geldt dat een goede subjectieve 
gezondheid  de kans op werkzaamheid verhoogt, ook nadat rekening is gehouden 
met het jaar van meting, leeftijd, geslacht , opleidingsniveau  en de samenstelling van 
het huishouden (M1-kolommen). De bevindingen voor deze controlevariabelen zijn 
volgens verwachting: voor alle leeftijdsgroepen  nam de kans op arbeidsparticipatie 
toe tussen 1992 en 2004 (§ 3.2 toonde hetzelfde resultaat met een andere databron), 
vrouwen  participeren minder vaak dan mannen  en alleenstaande  ouders en paren 
met kinderen  minder vaak dan kinderloze paren. De huishoudenssamenstelling  
is vooral van belang voor de jongere groep (35-49). Naarmate men ouder wordt, 
blijkt de invloed daarvan af te nemen. De belangrijkste vaststelling is evenwel dat 
gezonde mensen  vaker betaald werken dan ongezonde  mensen, ook nadat rekening 
is gehouden met het feit dat ongezonde mensen vaker laagopgeleid  zijn dan gezonde 
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mensen (Monden 2003). En uit tabel 3.2 blijkt eveneens dat, gecontroleerd voor ver-
schillen in gezondheid , hoogopgeleide  ouderen vaker deelnemen dan laagopgeleide 
ouderen. Zowel gezondheid als opleiding  hebben dus een zelfstandige invloed op de 
arbeidsparticipatie van ouderen.

Is het nu zo dat de ervaren gezondheid  in de loop van de tijd steeds doorslaggevender 
is geworden voor de deelname aan het arbeidsproces? Dit zou het geval zijn wanneer 
de coëffi ciënt van de variabele ‘jaar van meting x gezondheid’ in de kolommen M2 
positief en signifi cant zou zijn. Dit zou namelijk betekenen dat in latere periodes de 
invloed van gezondheid op de arbeidsdeelname  sterker is dan in eerdere periodes. 
Voor 35-49-, 50-54- en 55-59-jarigen is dit het geval, maar voor 60-64-jarigen niet. De 
resultaten voor de drie eerstgenoemde leeftijdsgroepen  laten daarmee zien dat de 
kans op werk toenam voor zowel ongezonde als gezonde personen, maar voor laatst-
genoemden sneller dan voor eerstgenoemden.

De situatie voor 55-59-jarigen lichten we er tot slot als voorbeeld uit om wat meer 
inzicht te verschaffen in de betekenis van de getallen, die in de modellen staan 
waarin de interactie is opgenomen tussen jaar van meting en gezondheid  (M2 
kolommen). Volgens het model is de kans 33% dat een ongezonde 55-59-jarige in 
1992 werkt. Dit percentage ontstaat door de constante van het model (–0,71) om te 
rekenen naar dit percentage.15 In 2004 is de kans voor een ongezond persoon van 
die leeftijd 46% (de constante –0,71 plus de coëffi ciënt voor het jaar van meting 0,55 
levert omgerekend16 dit percentage op). De kans op werk nam voor ongezonde  55-59-
jarigen dus toe met 13 procentpunten. Voor gezonde  55-59-jarigen nam de kans op 
werkzaamheid volgens het model toe met 27 procentpunten (van 48%17 naar 75%18). 
Dit patroon komt sterk overeen met dat in fi guur 3.4, waarin de daadwerkelijke werk-
zaamheidcijfers staan vermeld. Tussen 1992 en 2004 steeg de arbeidsparticipatie van 
gezonde 55-59-jarigen dus sneller dan die van ongezonde 55-59-jarigen.

3.6 Samenvatting

Tussen 1992 en 2005 was er sprake van een stijging in de nettoarbeidsparticipatie  
van ouderen in Nederland. Ondanks de ongunstige economische ontwikkeling nam 
tussen 2002 en 2005 de arbeidsdeelname  van 55-64-jarigen nog toe. In 2005 was de 
nettoparticipatie 40%, het overheidsdoel voor 2007 is daarmee al bereikt. Niettemin 
ligt het absolute aantal participerende ouderen van 60 tot en met 64 jaar nog op een 
relatief laag niveau: van hen werkt er minder dan een op de vijf. Wel mag worden 
verwacht dat door de bemoeilijkte uittrede  via alternatieve uittredingsroutes als de 
wao  en de vut , en door het stijgende onderwijsniveau van ouderen het percentage 
werkende  55-plussers in de toekomst verder zal stijgen.

De gunstige ontwikkeling in de participatiecijfers komt zowel op het conto van 
mannen  als van vrouwen . Voor beide groepen 55-64-jarigen geldt tussen 1992 en 



63Betaalde arbeid

2005 een toename van ongeveer 15 procentpunten in de arbeidsdeelname. Maar aan-
gezien het absolute participatiecijfer onder vrouwen, ondanks de geobserveerde toe-
name, nog steeds relatief laag is (27% van alle 55-64-jarigen in 2005), zit het grootste 
potentieel voor verhoging bij hen. Dit geldt in het bijzonder voor de laagopgeleiden .

De uittreedpercentages  naar leeftijd geven een antwoord op de vraag of ouderen 
tegenwoordig langer doorwerken dan voorheen. Voor mannen  is dit zo, want voor 
hen ligt het percentage uittreders nu lager dan vroeger en bovendien treden ze 
gemiddeld op latere leeftijd uit. Tussen 1992 en 1993 trad 35% van de dan nog werk-
zame mannen op 60-jarige leeftijd uit, tussen 2003 en 2004 ligt de piek met 27% op 
61-jarige leeftijd. Daarnaast blijft het uittreedpercentage tegenwoordig minimaal tot 
de 58-jarige leeftijd, terwijl deze eerder al vanaf de 54-jarige leeftijd sterk begon te 
stijgen.

Voor vrouwen  is het moeilijk om uitspraken te doen over ontwikkelingen in uit-
treedgedrag. Dit komt doordat begin jaren negentig de participatiecijfers zo laag 
waren, dat het berekenen van veranderingen erin tot onbetrouwbare resultaten leidt. 
Het is echter wel opvallend dat in 2004 het uittreedpatroon  van vrouwen vrijwel 
hetzelfde is als van mannen. Kortom, in het begin van de eenentwintigste eeuw par-
ticiperen oudere vrouwen minder dan oudere mannen, maar ze verlaten de arbeids-
markt  wel op gemiddeld dezelfde leeftijd en in gemiddeld dezelfde mate.

De verhoogde participatiegraad en de uittrede  op latere leeftijd hebben ervoor 
gezorgd dat de Nederlandse situatie in 2004 in internationaal perspectief beduidend 
beter was dan in 1992. In 1992 waren de participatiecijfers voor zowel mannen  als 
vrouwen  verhoudingsgewijs laag, in 2004 deden ze al mee in de middenmoot. Blijft 
het opleidingsniveau  stijgen en zet de toenemende participatie van oudere mannen 
en vrouwen in Nederland onverminderd door, dan is een hogere positie denkbaar.

In dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan twee cruciale hulpbronnen  
voor arbeidsparticipatie: een hoge opleiding  en een goede gezondheid . Inderdaad 
blijkt zowel opleiding als gezondheid een onafhankelijke invloed uit te oefenen op 
arbeidsdeelname: laagopgeleide  ouderen participeren minder dan hoogopgeleide  
ouderen, ongezonde  ouderen minder dan gezonde . De verschillen tussen laagop-
geleide en hoogopgeleide mannen  zijn tussen 1992 en 2004 afgenomen. Hoewel de 
participatie onder laagopgeleide vrouwen  stevig toenam, is de afstand tot hoog-
opgeleide vrouwen nog steeds groot, omdat ook onder hoogopgeleide vrouwen de 
arbeidsdeelname sterk steeg.

Tot slot laten de resultaten zien dat gezondheid  steeds belangrijker is geworden 
voor de kans op werk: onder gezonde ouderen nam de arbeidsparticipatie tussen 
1992 en 2004 sneller toe dan onder ongezonde ouderen. Dit scherper wordende con-
trast vraagt om (extra) beleidsaandacht. Dit geldt ook voor de wel gegroeide, maar 
nog steeds relatief lage arbeidsdeelname van laagopgeleide oudere vrouwen.
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Noten

1 Tot de beroepsbevolking  behoren personen van 15 tot en met 64 jaar die ten minste 12 
uur per week werken, en personen zonder werk, die naar werk zoeken van ten minste 
12 uur per week en daarvoor ook beschikbaar zijn. De nettoparticipatiegraad wordt 
berekend door het werkzame deel van de beroepsbevolking binnen de totale bevolking 
van 15-64 jaar te nemen, de brutoparticipatie omvat naast het werkzame ook het niet-
werkzame deel van de beroepsbevolking.

2 Zie staat 3 in Hartgers en Schulte Nordholt (2004) voor de absolute aantallen achter 
deze percentages.

3 Dit uittreedpercentage  is een afgeleide van het uittreedsaldo, door De Beer en Wil-
deboer Schut (2001) gepresenteerd in de Rapportage ouderen 2001. Zij berekenden ‘het 
verschil tussen het percentage werkenden  met een bepaalde leeftijd l in het jaar t en 
het percentage werkenden met een één jaar hogere leeftijd, l + 1, in het volgende jaar, 
t + 1’. Zowel in de Rapportage ouderen 2001 als in deze editie gaat het zodoende om het 
saldo van het aandeel dat het arbeidsproces verlaat en dat begint met werken, waarbij 
het verlaten van de arbeidsmarkt  eveneens kan duiden op overlijden of emigreren. 
Het voordeel van het presenteren van uittreedpercentages is dat ze, in tegenstelling 
tot het uittreedsaldo, wel rekening houden met de hoogte van het participatiecijfer bij 
aanvang. Zo kan, wanneer van de 59-jarige vrouwen  bijvoorbeeld maar 6% werkt (dit 
was het geval in 1992), een maximaal uittreedsaldo van 6 worden bereikt, terwijl onder 
de mannen  het saldo veel hogere waarden kan aannemen omdat hun participatie bij 
aanvang veel hoger ligt (29% in 1992). De uittreedpercentages kunnen daarentegen wel 
dezelfde hoogte aannemen. In het genoemde voorbeeld is dat het geval wanneer in 1993 
nog 4% van de 60-jarige vrouwen werkt (uittreedpercentage is een derde, uittreedsaldo 
is 2) en nog 19% van de mannen (uittreedpercentage is ook (ongeveer) een derde, maar 
het uittreedsaldo is 10).

4 Formeel is het uittreedpercentage  dus de nettoparticipatie  van leeftijdsgroep  l  op tijd t, 
min de nettoparticipatie van leeftijdsgroep l +1 op tijd t+1, gedeeld door de nettopartici-
patie van leeftijdsgroep l  op tijd t.

5 Dit betekent dat om het uittreedpercentage  van bijvoorbeeld de 56-jarigen tot uitdruk-
king te brengen, de gemiddelden voor de 55-, 56- en 57-jarigen zijn berekend. Voor de 
57-jarigen gaat het dan om de gemiddelden over alle 56-, 57- en 58-jarigen, enzovoort. 
Dit is een manier om ontwikkelingen wat minder grillig te presenteren.

6 De landengegevens zijn afkomstig van Eurostat. In principe zijn er twee internationale 
organisaties die structureel arbeidsmarktstatistieken verzamelen en beschikbaar stellen 
voor een groot aantal landen en over verschillende jaren. Dit zijn Eurostat en het oecd. 
De cijfers van Eurostat zijn gebruikt omdat deze zijn gecorrigeerd voor veranderingen 
in vraagstelling en andersoortige trendbreuken. Het oecd doet dit niet. Het cbs, die de 
data levert voor Nederland, sluit zich daarom offi cieel aan bij de cijfers van Eurostat.

7 Onder de hoogopgeleiden  vallen  zij die een hbo- of wetenschappelijke opleiding 
hebben afgerond. Laagopgeleiden  hebben maximaal een mavo-diploma behaald.

8 Deze is vastgesteld door middel van de sociaal-economische beroepsstatusschaal van 
Ganzeboom et al. (1992). Deze schaal, die op basis van het gemiddelde opleidings- en 
inkomensniveau van beroepsgroepen wordt berekend, kan variëren tussen 10 en 90, 
waarbij de score 10 de laagst mogelijke beroepsstatus aanduidt en 90 de hoogst moge-
lijke.

9 Deze variabele berust op de vraag hoe men in zijn algemeenheid zijn of haar gezond-
heid ervaart . Ouderen die te kennen geven zich goed of zeer goed te voelen, zijn aan 
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de groep gezonde ouderen toebedeeld; diegenen die zich matig, slecht of zeer slecht 
voelen, aan de groep ongezonde ouderen.

10 Hier is de cbs-defi nitie van de beroepsbevolking  enigszins versoepeld: ook de personen 
die minder dan 12 uur werken, zijn als werkzaam beschouwd.

11 De beroepsbevolking  in de leeftijdsgroep  55-64 jaar bedroeg in 1992 bijna 365.000 en in 
2004 bijna 795.000 personen. Een derde van deze aantallen levert de genoemde aantal-
len ouderen op, die aangeven zich niet zo gezond te voelen.

12 Signifi cant wil zeggen dat de kans minder dan 5% is dat het gevonden verschil op toeval 
berust.

13 Het is moeilijk om van een causale relatie tussen gezondheid  en arbeidsdeelname  
te spreken. Het kan namelijk ook het geval zijn dat men zich minder gezond is gaan 
voelen omdat men de arbeidsmarkt  heeft moeten verlaten. Deze discussie over causali-
teit wordt al langer gevoerd en is ook nog lang niet beslecht. Voor achtergrondinforma-
tie zie bijvoorbeeld Jehoel-Gijsbers (2004) en Monden (2003).

14 Met een regressieanalyse kan de relatie tussen een afhankelijke variabele (werk, ja of 
nee) en een onafhankelijke variabele (gezond, ja of nee) worden vastgesteld. Omdat in 
dit geval de afhankelijke variabele een zogenoemde dichotome variabele is (heeft twee 
categorieën: 0 is geen werk, 1 is wel werk) hebben we gebruikgemaakt van logistische 
regressietechnieken. Daarnaast kan met regressieanalyse de invloed van meerdere 
onafhankelijke variabelen tegelijkertijd worden bepaald (multivariate regressieanalyse). 
In dit geval zijn jaar van meting, geslacht , opleiding  en huishoudenssamenstelling  
gezamenlijk aan de regressievergelijking toegevoegd om de relatie tussen gezond-
heid  en werkzaamheid uit te zuiveren voor verstorende invloeden. Als de coëffi ciënt 
van gezondheid positief en signifi cant is, dan mogen we concluderen dat gezonde 
mensen een grotere kans hebben betaald te werken dan ongezonde mensen, omdat de 
eventueel verstorende invloed van de diverse achtergrondkenmerken is uitgezuiverd. In 
de kolommen M1 is per leeftijdscategorie  te zien of dit het geval is. Voorts geeft in deze 
kolommen de coëffi ciënt voor ‘jaar van meting’ aan in hoeverre de kans op werk tussen 
1992 en 2004 toe- of afnam. In de kolommen M2 is een zogeheten interactie-effect 
mee geschat tussen het jaar van meting en gezondheid. Deze variabele geeft aan of de 
invloed van gezondheid op de kans op werk in de loop van de tijd sterker of zwakker is 
geworden. Is deze coëffi ciënt positief en signifi cant, dan betekent dit dat ten opzichte 
van ongezonde Nederlanders de personen die zich gezond voelen tussen 1992 en 2004, 
steeds vaker werkzaam waren. De afstand in werkzaamheid tussen ongezonde en 
gezonde Nederlanders wordt dan met andere woorden steeds groter.

15 (Ln(-0,71)/(Ln(-0,71)+1))*100 = 32,9%, waarbij Ln staat voor het natuurlijk logaritme.
16 (Ln(-0,71+0,55)/(Ln(-0,71+0,55)+1))*100 = 46,0%.
17 (Ln(-0,71+0,62)/(Ln(-0,71+0,62)+1))*100 = 47,8 %.
18 (Ln(-0,71+0,55+0,62+0,63)/(Ln(-0,71+0,55+0,62+0,63)+1))*100 = 74,8%.
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4 Tijdsbesteding

Koen Breedveld (scp)

4.1 Inleiding

In de positie van ouderen in de samenleving is de afgelopen jaren het nodige veran-
derd. Niet alleen nam hun aandeel in de bevolking toe, maar ook hun opleidings-
niveau, inkomenspositie en gezondheid verbeterden in de afgelopen decennia (al 
blijven er duidelijke verschillen bestaan tussen ouderen en jongere leeftijdsgroepen, 
én binnen de groep ouderen als geheel). Daarnaast is er het een en ander veranderd 
in het denken over hun positie op de arbeidsmarkt. Twintig jaar terug sprak men nog 
van het plaatsmaken van ouderen voor jongeren, tegenwoordig gaan de gedachten 
veeleer uit naar het behouden van ouderen voor de arbeidsmarkt.

In het voorgaande hoofdstuk is reeds de nodige aandacht besteed aan de arbeids-
deelname . Daaruit bleek dat er inderdaad meer ouderen aan het werk zijn gegaan de 
afgelopen jaren. De verwachting voor de komende tijd is dat hun arbeidsdeelname 
blijft stijgen. De vraag is wat daarvan de betekenis zal zijn voor de tijd die ouderen aan 
andere zaken besteden, zoals aan mantelzorg  of vrijwilligerswerk . Voor beide thema’s 
bestaat het vermoeden dat de vraag ernaar de aankomende jaren blijft stijgen.1

Maar ook vanuit andere perspectieven bestaat er (beleidsmatige) belangstelling 
voor de tijdsbesteding  van ouderen. Bijvoorbeeld vanuit het gezichtspunt van de 
preventieve  gezondheidszorg  – kan voldoende bewegen  een bijdrage leveren aan de 
gezondheid  van ouderen? – of vanuit de media  – kunnen ouderen meekomen met de 
snelle veranderingen in de ict ? Verder roept de komst van hoogopgeleide  en gezonde 
ouderen de vraag op of binnen de groep ouderen de verschillen in de tijdsbesteding 
niet groter worden, en of er eventueel sprake is van achterstanden c.q. ongelijkheden.

In dit hoofdstuk staat de tijdsbesteding  centraal2: hoeveel tijd besteden ouderen 
aan betaalde en aan onbetaalde arbeid , hoeveel tijd hebben ze voor zichzelf nodig 
(slapen, eten, aankleden) en hoeveel tijd ruimen ze in voor diverse vormen van vrije-
tijdsbesteding  waaronder mantelzorg  en vrijwilligerswerk . De laatste keer dat dit 
gebeurde in deze serie rapportages, was in de Rapportage ouderen 1996 (Timmermans 
et al. 1997). In de Rapportage ouderen 1998 werd – behalve naar arbeid  en onderwijs  
– alleen gekeken naar één aspect van de tijdsbesteding, zijnde maatschappelijke par-
ticipatie  (De Klerk en Eijsink 1999), en in de Rapportage ouderen 2001 alleen naar het 
thema lichaamsbeweging  (De Klerk en Waarts 2001). In de Rapportage ouderen 2004 
vormde tijdsbesteding geen eigenstandig thema.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt. Eerst kijken we op basis van het Tijdsbe-
stedingsonderzoek (tbo) in paragraaf 4.2 naar de tijd die ouderen aan min of meer 
verplichte bezigheden besteden, en naar de hoeveelheid vrije tijd  die overblijft nadat 
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aan deze verplichtingen  is voldaan. Vervolgens staat de besteding van de vrije tijd 
centraal (§ 4.3). In paragraaf 4.4 beschrijven we, grotendeels aan de hand van een 
eerder verschenen publicatie (Breedveld et al. 2004), de relatie tussen vrijwillige inzet  
en betaalde arbeid . In paragraaf 4.5 is de aandacht gericht op de tijdsbesteding  in 
relatie tot de gezondheid . In paragraaf 4.6 gebruiken we uitkomsten van het Toe-
komstverwachtingenonderzoek (tos) uit 2004 om de wensen en verwachtingen  van 
ouderen ten aanzien van hun toekomstige tijdsbesteding in kaart te brengen. Het 
hoofdstuk wordt in paragraaf 4.7 afgesloten met een samenvatting.

4.2 Verplichte tijd

De cijfers over aantallen uren besteed aan verplichtingen  – arbeid , onderwijs  en 
huishouden /zorg  – geven voor de diverse leeftijdsgroepen  uiteenlopende beelden te 
zien (tabel 4.1). De groep 35-54-jarigen heeft het tussen 1980 en 2000 steeds druk-
ker gekregen met verplichtingen. Zowel de 55-64-jarigen als de 65-plussers kregen 
het er tussen 1980 en 1990 minder druk mee en daarna weer wat drukker. Bij de 
eerstgenoemde groep zijn de veranderingen evenwel aanmerkelijk groter dan bij de 
laatstgenoemde. Dat heeft alles te maken met het feit dat de (absolute) veranderingen 
in de arbeidstijd  bij de 55-64-jarigen aanmerkelijk groter zijn dan bij de 65-plussers.3 
De tijdsbesteding  van 65-plussers aan betaalde arbeid  bleek ook in 2000 nog van 
bescheiden omvang (zie ook hoofdstuk 3).

Aan de tijd die ouderen aan huishouden en zorg besteden, is tussen 1980 en 
2000 niet veel veranderd. Ouderen wijken hierin af van de 35-54-jarigen, die in het 
genoemde tijdvak wel stelselmatig minder tijd zijn gaan besteden aan huishoudelijke 
en zorgtaken  . In alle leeftijdsgroepen  is de tijd besteed aan onderwijs  tussen 1980 en 
2000 tamelijk constant en ten opzichte van andere tijdsbestedingen vrij bescheiden 
van omvang gebleven. Dit geeft aan dat voorzover ouderen betrokken zijn bij aller-
hande cursussen  en opleidingen , dit vermoedelijk veelal niet de vorm krijgt van een 
structurele, terugkerende activiteit op weekbasis zoals dat het geval is bij studenten 
en scholieren (zie ook hoofdstuk 2).

65-plussers besteden meer tijd aan persoonlijke zorg  (slapen, eten, wassen/aan-
kleden, en dergelijke) dan 55-64-jarigen en 55-64-jarigen meer dan 35-54-jarigen. In 
deze tijd doet zich bij beide groepen ouderen echter een lichte (signifi cante) daling 
voor, terwijl er bij de jongere referentiegroep eerder sprake is van fl uctuaties rond 
een stabiel gemiddelde. De verschillen tussen jongeren en ouderen in de tijd besteed 
aan persoonlijke verzorging zijn daarmee in de loop van de tijd iets afgenomen. 
In alle leeftijdsgroepen  is men tussen 1980 en 2000 minder tijd gaan besteden aan 
eten en drinken  en aan ‘overige activiteiten ’, beide in de orde van grootte van drie 
kwartier per week (cijfers niet in de tabel). 55-64-jarigen zijn daarbovenop een uur 
per week minder aan slaap  gaan besteden, 65-plussers een uur per week minder aan 
wassen en aankleden . De verschillen tussen de 35-54-jarigen en de 65-plussers in de 
tijd voor persoonlijke zorg worden, in 2000, vooral verklaard door het feit dat oude-
ren langer slapen (+4,5 uur per week), en, in mindere mate, door het feit dat ouderen 
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meer tijd nemen dan jongeren om te eten en te drinken, om zich te wassen en aan te 
kleden, en om overige activiteiten te verrichten (verschil in alle drie de gevallen een 
half uur à een uur per week; 55-64-jarigen nemen een middenpositie in).

Tabel 4.1
Verplichte , persoonlijke en  vrije tijd,  bevolking van 35 jaar en ouder, 1980-2000 (in uren per week)

 35-54 jaar  55-64 jaar  ≥ 65 jaar

 1980 1990 2000  1980 1990 2000  1980 1990 2000

verplichtingen 43,7 46,3 48,2 32,7 28,9 37,5 25,1 23,6 26,0
wv. betaalde arbeid 18,9 23,0 26,1 10,9 6,4 15,7 0,5 0,7 1,6

 onderwijs 1,3 1,6 1,4 0,8 1,1 1,0 0,5 0,5 0,6
 huishouden/zorg 23,5 21,7 20,7 21,0 21,4 20,8 24,1 22,4 23,9

persoonlijke tijd 78,4 76,1 77,0 82,3 81,3 79,9 85,6 85,2 83,3

vrije tijd 45,9 45,6 42,7 53,0 57,8 50,6 57,4 59,2 58,7

totaal 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

Bron: SCP (TBO’80, ’90 en ’00)

Bij de 65-plussers hebben vrouwen  het (aanmerkelijk) drukker met verplichtingen  
dan mannen  (tabel 4.2). Onder de 55-64-jarigen en onder de 35-54-jarigen zijn het 
juist de mannen die het drukker hebben dan de vrouwen. Dat vrouwen van 65-plus 
het drukker hebben dan hun leeftijdsgenoten van de andere sekse , komt doordat bij 
mannen de arbeidstijd  na het 65ste levensjaar grotendeels wegvalt en maar ten dele 
wordt gecompenseerd door een toename van de tijd besteed aan huishouden en zorg, 
terwijl er voor vrouwen na hun 65ste weinig verandert in hun verplichtingen (lees: 
huishoudelijke zorgtaken ). Omdat mannen en vrouwen van die leeftijd geen verschil 
meer vertonen in de tijd besteed aan eten, slapen en drinken, impliceert 9 uur meer 
verplichtingen voor vrouwelijke 65-plussers dat zij gemiddeld over 9 uur per week 
minder vrije tijd  beschikken dan mannelijke 65-plussers (in 2000).

In de jongere leeftijdsgroepen  besteden vrouwen  wel meer tijd dan mannen  aan 
persoonlijke zorg . Dat wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen langer slapen dan 
mannen, en nauwelijks doordat zij meer tijd nemen om zich te wassen en aan te 
kleden  (+0,5 uur, cijfers niet in tabel). Vooral na het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd  zien we bij mannen echter een vrij sterke stijging van de tijd besteed aan 
persoonlijke verzorging. Dat komt doordat mannen van 65 jaar en ouder beduidend 
langer blijven slapen dan 55-64-jarige (+4,0 uur) en 35-54-jarige mannen (+5,6 uur). 
Bij vrouwen zijn die verschillen beduidend geringer (resp. +0,1 uur en +3,4 uur per 
week). Ook de hoeveelheid vrije tijd  stijgt bij mannen na het 65ste levensjaar aanmer-
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kelijk meer dan bij vrouwen. In die zin beleven mannen meer plezier aan het berei-
ken van deze demografi sche mijlpaal dan vrouwen.

Tabel 4.2
Verplichte , persoonlijke en  vrije tijd,  naar leeftijd en geslacht,  bevolking van 35 jaar en ouder, 2000
(in uren per week)

 totaal  man  vrouw

 35-54
jaar 

55-64
jaar

≥ 65
jaar

35-54
jaar

55-64
jaar 

≥ 65
jaar

35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar

verplichtingen 48,2 37,5 26,0 50,7 39,8 21,1 45,6 35,1 29,8
wv. betaalde arbeid 26,1 15,7 1,6 36,9 25,9 2,4 14,9 5,2 0,9

 onderwijs 1,4 1,0 0,6 1,1 1,0 0,7 1,7 0,9 0,5
 huishouden/zorg 20,7 20,8 23,9 12,7 12,9 18,0 29,1 29,0 28,4

persoonlijke tijd 77,0 79,9 83,3 75,3 77,2 83,2 78,9 82,8 83,4

vrije tijd 42,7 50,6 58,7 42,0 51,1 63,8 43,4 50,1 54,7

totaal 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
(n) = 661 218 295 338 111 128 323 107 167

Bron: SCP (TBO’00)

4.3 Vrije tijd

In alle leeftijdsgroepen  wordt grofweg driekwart van de vrije tijd  opgesoupeerd door 
twee hoofdgroepen van activiteiten : mediagedrag en sociaal verkeer (tabel 4.3). Bij 
de 65-plussers is het aandeel media  wat groter dan bij de 35-54-jarigen (resp. 44% en 
42%) en het aandeel sociale activiteiten  wat kleiner (29% versus 34%). De verschil-
len tussen de leeftijdsgroepen zijn echter voornamelijk gradueel. Televisiekijken 
bijvoorbeeld beslaat in 2000 29% van de vrije tijd van 65-plussers, tegen 27% voor de 
35-54-jarigen en de 55-64-jarigen. Het beeld dat ouderen vooral voor de buis hangen, 
verdient dus bijstelling. In gunstige zin valt op dat het lezen  onder oudere leeftijds-
groepen veel minder terrein heeft verloren dan onder jongere, alhoewel ook ouderen 
minder zijn gaan lezen.

Na het mediagebruik  en het sociale verkeer leggen allerhande hobby ’s een fl ink 
beslag op de vrije tijd . De tijd die beide groepen ouderen aan hobby’s besteden, is 
tussen 1980 en 2000 niet veel veranderd. Zij steken hierin gunstig af bij de 35-54-jari-
gen bij wie de tijd besteed aan hobby’s tussen 1980 en 2000 wel gestaag daalde.

Aan sportief bewegen  (sport , fi etsen, wandelen) besteden alle leeftijdsgroepen  in 
2000 meer tijd dan in 1980. Na 1990 is er echter alleen bij de 65-plussers nog sprake 
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van een toename. Tussen de drie hier onderscheiden leeftijdsgroepen doen zich 
niet of nauwelijks verschillen voor in de tijd besteed aan sportief bewegen (tegen de 
achtergrond overigens van een beduidend groter vrijetijdsbudget van ouderen). Bij 
ouderen staan het fi etsen en wandelen meer centraal, de 35-54-jarigen doen meer aan 
sport (vgl. Breedveld en Tiessen-Raaphorst 2006; De Klerk en Waarts 2001).

De groep 65-plussers is tussen 1980 en 2000 meer tijd gaan besteden aan vrijwil-
ligerswerk  en mantelzorg . Anno 2000 is 48% van de 65-plussers hierbij betrokken 
en besteden de betrokkenen er gemiddeld 6,5 uur per week aan (cijfers niet in de 
tabel). Onder de 55-64-jarigen ligt de deelname in 2000 op hetzelfde niveau als bij de 
65-plussers, maar ligt de tijdsbesteding  per vrijwilliger/mantelzorger lager (gemid-
deld 5,7 uur per week). Onder de 35-54-jarigen liggen zowel het deelnamepercentage 
als de gemiddelde tijdsbesteding lager dan bij de ouderen (resp. 39% en 5,1 uur per 
week). De deelnamecijfers zijn bij beide groepen ouderen in de tijd tamelijk constant, 
terwijl het deelnamecijfer bij de 35-54-jarigen tussen 1980 en 2000 is gedaald (52% in 
1980, tegen 39% in 2000). Per saldo betekent dit dat ouderen voor het vrijwilligers-
werk en/of de mantelzorg steeds belangrijker zijn geworden (Knulst en Van Eijck 
2002; zie ook De Klerk en De Boer 2005 en De Hart en Devilée 2005).

Tabel 4.3
Tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten, bevolking van 35 jaar en ouder, 1980-2000, in uren per week

 35-54 jaar  55-64 jaar  ≥ 65 jaar

 1980 1990 2000  1980 1990 2000  1980 1990 2000

vrije tijd totaal 45,9 45,6 42,7 53,0 57,8 50,6 57,4 59,2 58,7

mediagebruik totaal 17,1 18,0 18,0 20,2 22,5 21,5 25,1 26,0 26,0
wv. televisie kijken 9,9 11,1 11,5 11,6 13,4 13,9 14,0 16,0 17,0
 audio/radio4 1,5 0,9 0,5 1,7 1,3 0,8 2,6 1,6 0,9
 pc/internet 0,0 0,5 2,1 0,0 0,3 1,3 0,0 0,1 0,6
 lezen 5,7 5,5 3,8 6,9 7,4 5,6 8,5 8,3 7,4

sociale verkeer totaal 16,5 15,7 14,4 19,5 18,2 15,8 18,0 16,9 17,0
wv. buitenhuis 13,4 13,2 12,0 16,1 15,6 13,8 15,7 15,4 14,9
 met huisgenoten 3,1 2,6 2,4 3,4 2,6 2,0 2,3 1,5 2,1

vrijwilligerswerk, mantelzorg 2,0 2,8 2,0 3,0 3,3 2,7 2,0 2,8 3,1

sport, f ietsen, wandelen 1,1 1,7 1,6 1,0 1,8 1,7 1,3 1,5 1,7

solitaire hobby’s 9,1 7,4 6,8 9,3 12,1 8,9 10,9 12,0 10,9

Bron: SCP (TBO’80,’90 en ’00)
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Bij het mediagebruik  zien we een forse stijging van het aantal uren televisiekijken 
door mannelijke 65-plussers (tabel 4.4). Bij de vrouwen  is die stijging geringer, ook 
al omdat het verschil in hoeveelheid vrije tijd  tussen vrouwen van 55-64 jaar en van 
65-plus geringer is dan tussen mannen . Uitgedrukt in aandelen vrije tijd bestaat er 
weinig verschil tussen de seksen  in de tijd besteed aan televisiekijken.

Tabel 4.4
Tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten, naar leeftijd en geslacht, bevolking van 35 jaar en ouder, 2000
(in uren per week)

 totaal  man  vrouw

 
35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar  

35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar  

35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65 
jaar

vrije tijd totaal 42,7 50,6 58,7 42,0 51,1 63,8 43,4 50,1 54,7

mediagebruik totaal 18,0 21,5 26,0 19,2 23,0 29,1 16,6 20,0 23,6
wv. televisie kijken 11,5 13,9 17,0 12,2 14,0 18,8 10,9 13,7 15,7
 audio/radio 0,5 0,8 0,9 0,7 0,9 1,1 0,4 0,6 0,9
 pc/internet 2,1 1,3 0,6 2,9 1,9 1,1 1,3 0,6 0,1
 lezen 3,8 5,6 7,4 3,5 6,2 8,1 4,1 5,0 7,0

sociale verkeer totaal 14,4 15,8 17,0 13,2 13,6 16,1 15,6 18,0 17,7
wv. buitenhuis 12,0 13,8 14,9 10,9 12,1 14,0 13,0 15,6 15,6
 met huisgenoten 2,4 2,0 2,1 2,3 1,5 2,1 2,6 2,4 2,1

vrijwilligerswerk, 
mantelzorg 2,0 2,7 3,1 1,6 3,5 4,4 2,3 1,9 2,1

sport, f ietsen, 
wandelen 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 2,1 1,4 1,7 1,3

solitaire hobby’s 6,8 8,9 10,9 6,2 9,3 12,1 7,5 8,4 9,9

Bron: SCP (TBO’00)

In alle leeftijdsgroepen  besteden mannen  meer tijd aan pc-gebruik  en internet  dan 
vrouwen . Onder de oudere leeftijdsgroepen waren die verschillen in 2000 verhou-
dingsgewijs groter dan in de jongere referentiegroep. 

Vrouwen  investeren meer tijd dan mannen  in sociale relaties , vooral in relaties 
met anderen dan de eigen huisgenoten. Het verschil tussen de seksen  in deze is 
onder de 65-plussers overigens minder groot dan onder de 35-54-jarigen en onder de 
55-64-jarigen.
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Wat het sportieve  bewegen  betreft, zijn de verschillen tussen mannen  en vrouwen  
afhankelijk van de leeftijd. Onder de 35-54-jarigen en onder de 65-plussers besteden 
mannen hier meer tijd aan, onder de 55-64-jarigen zijn dat de vrouwen.

Onder de 35-54-jarigen besteden vrouwen  meer tijd aan vrijwilligerswerk /man-
telzorg  dan mannen , maar onder beide groepen ouderen investeren mannen hier 
meer tijd in dan vrouwen. Dat komt doordat de tijd besteed aan vrijwilligerswerk/
mantelzorg bij oudere mannen hoger ligt dan onder jongere. Bij vrouwen neemt het 
vrijwilligerswerk niet toe naarmate men ouder is. Bij de 35-54-jarigen zijn er meer 
vrouwen dan mannen die aan vrijwilligerswerk en mantelzorg doen (resp. 44% en 
34%), bij de ouderen is die verhouding andersom (resp. 46% en 51% voor de 55-64-
jarigen en 41% en 57% voor de 65-plussers). Oudere mannen die onbetaalde arbeid  
verrichten, besteden ongeveer tweemaal zoveel tijd hieraan als oudere vrouwen met 
vergelijkbare activiteiten . Ook hier geldt dat die relatie voor de 35-54-jarigen precies 
andersom ligt.

4.4 Vrijwillige inzet en betaalde arbeid 

Uit tabel 4.3 kwam naar voren dat de tijd besteed aan vrijwilligerswerk  en mantel-
zorg  tussen 1990 en 2000 zowel onder de 35-54-jarigen als onder de 55-64-jarigen is 
gedaald. Bij de groep 65-plussers deed een dergelijke daling zich niet voor. Ouderen 
zijn tussen 1980 en 2000 in toenemende mate actief geworden op deze terreinen en 
bovendien veelal op meerdere fronten tegelijk, dus zowel in het vrijwilligerswerk als 
in de mantelzorg. Maar ook in sport  en uitgaan  zijn ouderen in de afgelopen jaren 
actiever geworden (Middelkoop en Breedveld 2004).

Een voor de hand liggende vraag is of de vrijwillige inzet  van ouderen het slachtof-
fer zou kunnen worden van de pogingen om de arbeidstijd  te laten toenemen, onder 
andere door ouderen te stimuleren langer door te werken. De cijfers uit tabel 4.1 
geven aanleiding tot het uiten van een dergelijk vermoeden. In de periode waarin de 
tijd besteed aan vrijwilligerswerk  en mantelzorg  bij de 35-54-jarigen en de
55-64-jarigen daalde, steeg onder alle drie de groepen het aantal uren dat gemiddeld 
aan betaalde arbeid  wordt besteed. In de groep 65-plussers was die toename van de 
arbeidstijd (in absolute termen) het geringste. Wellicht verklaart dit waarom er in 
deze groep geen sprake was van een daling maar van een stijging in de tijd gestoken 
in vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Of er bij de andere oudere leeftijdsgroep  wel sprake is van een verband tussen de 
toename van de arbeidstijd  en de afname van de tijd besteed aan vrijwilligerswerk  en 
mantelzorg , kan op basis van deze tabel niet worden bepaald. In 2004 hebben onder-
zoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) echter uitgebreid stilgestaan 
bij de relatie tussen betaald werk en vrijwillige inzet  onder ouderen (Breedveld et al. 
2004). Een en ander gebeurde in het kader van een voorstudie voor een advies van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo). Met vrijwillige inzet werd in dat 
onderzoek gedoeld op de optelsom van een viertal activiteiten  die met elkaar gemeen 
hebben dat ze een bepaalde tijdsinzet vergen, dat ze niet tegen betaling worden 
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verricht (behoudens wellicht een onkostenvergoeding) en dat ze in meer of mindere 
mate ten goede komen aan bepaalde maatschappelijke groeperingen, de leden van 
het eigen huishouden uitgezonderd. De vier bedoelde activiteiten waren:
– lokaal en politiek activisme;
– vrijwilligerswerk;
– informele hulp (hulp aan familieleden, vrienden, zieke partner);
– en de zorg voor kleinkinderen.
Het onderzoek beperkte zich tot de groep 50-69-jarigen. Er werden secundaire ana-
lyses verricht op bestaande data, waaronder het in dit hoofdstuk reeds geciteerde 
Tijdsbestedingsonderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een groot deel 
van de ouderen maatschappelijk actief is. Zo heeft ruim een derde van de 50-69-jari-
gen in een periode van twee jaar deelgenomen aan collectieve acties, doet ongeveer 
45% vrijwilligerswerk 5 (vooral in de kerk, de sportvereniging of op het terrein van de 
verzorging ), geeft bijna 40% in een periode van een maand informele hulp  (en ruim 
30% in een week) en geeft ongeveer een kwart hulp  aan kleinkinderen. Mannen  zijn 
meer betrokken bij het politieke proces en bij het vrijwilligerswerk voor organisaties, 
vrouwen  meer bij de zorg  voor kleinkinderen en bij het verlenen van informele hulp. 
Voor bijna alle vormen van maatschappelijke inzet geldt dat hoogopgeleiden  hier 
meer bij betrokken zijn dan laagopgeleiden , en actieve kerkgangers meer dan niet-
gelovigen en degenen die alleen nominaal kerklid zijn.

Ten aanzien van de relatie met betaalde arbeid  kwam uit het onderzoek naar voren 
dat de 50-69-jarigen die een volledige baan hebben, inderdaad maatschappelijk 
minder actief zijn: niet alleen doen zij minder vaak (geregeld) vrijwilligerswerk  en 
verlenen zij minder vaak informele hulp  (als rekening wordt gehouden met andere 
factoren, zoals hun relatief goede gezondheid  en het feit dat het hier vooral mannen  
betreft), maar ook besteden zij hier gemiddeld minder uren per week aan. Daarnaast 
verkleint arbeidsdeelname  de kans op betrokkenheid bij de opvang van kleinkinde-
ren. Alleen tussen arbeidstijd  en politieke participatie  en incidenteel vrijwilligers-
werk bleek geen signifi cante relatie te bestaan.

Tegelijk kon daarbij worden vastgesteld dat de relatie tussen arbeidstijd  en vrijwil-
lige inzet  niet één op één is. Eén uur meer arbeidstijd leidt niet tot één uur minder 
vrijwillige inzet. Feit is bovendien dat tal van andere kenmerken (met name: oplei-
dingsniveau , kerkelijke betrokkenheid, ervaren gezondheid ) eveneens van invloed 
zijn op maatschappelijke inzet, en veelal nog meer dan de arbeidstijd.

Een grove calculatie leerde dat, zonder rekening te houden met andere mogelijke 
positieve of negatieve gevolgen, een stijging van de arbeidsdeelname  van ouderen 
van 38%6 naar 62% of 90% zou leiden tot een daling van de vrijwillige inzet  van 
ouderen met 0,4 uur (–12%) c.q. 0,9 uur per week (–29%). Maatschappelijk zou dit 
impliceren dat de vrijwillige inzet per hoofd van de bevolking zou dalen met 0,1 uur 
c.q. 0,2 uur per week (–5% resp. –11%).
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4.5 Gezondheid en tijdsbesteding 

Het is bekend dat de (ervaren) gezondheid  onder ouderen slechter is dan onder jon-
geren (zie ook hoofdstuk 6). Ook tussen groepen ouderen zijn er verschillen in de 
mate waarin men zich gezond voelt. De vraag is in hoeverre die gezondheidsverschil-
len doorwerken in de tijdsbesteding . Beantwoording van deze vraag is mogelijk, 
omdat er sinds de 1995-editie van het Tijdsbestedingsonderzoek een vraag is opgeno-
men over de (ervaren) gezondheid. Uit de antwoorden op die vraag7 wordt duidelijk 
dat de meeste ouderen zichzelf in goede gezondheid vinden verkeren, maar dat de 
groep met een ‘zeer goede’ gezondheid kleiner wordt naarmate de leeftijd vordert, 
ten gunste van de groep mensen die hun gezondheid als ‘gaat wel’ kwalifi ceert. 7% 
à 8% van de ondervraagde ouderen vindt van zichzelf dat ze een slechte gezondheid 
hebben.

Ten aanzien van de in tabel 4.1 beschreven variabelen (verplichte tijd , persoonlijke 
zorg , vrije tijd ) doen zich in de groep ouderen verscheidene verschillen voor naar 
ervaren gezondheid  (tabel 4.5). Ouderen met een (zeer) goede gezondheid besteden 
meer tijd aan betaalde arbeid , maar evenveel tijd aan huishoudelijke en zorgtaken   als 
ouderen met een minder goed gezondheid (nadat gecontroleerd is voor allerhande 
doorkruisende invloeden, zoals in dit geval van sekse ). Omdat de verschillen in de 
deelname aan onderwijs  relatief gering zijn8, impliceert dit dat ouderen per saldo 
drukker bezet zijn naarmate hun gezondheid beter is. Dit geldt vooral voor de oude-
ren met een zeer goede gerapporteerde gezondheid (zie ook hoofdstuk 3).

Naarmate de gezondheid  van ouderen slechter wordt, neemt de tijd die men 
aan persoonlijke zorg  besteedt, toe. Deze verschillen komen vrijwel geheel voor 
rekening van het feit dat ouderen meer slapen naarmate zij zich ongezonder voelen 
(cijfer niet in tabel). Verschillen in de tijd voor wassen en aankleden  en voor eten 
en drinken  naar gerapporteerde gezondheid zijn er nauwelijks.9 Kijken we naar het 
gezamenlijke effect van tijd besteed aan verplichtingen  en aan persoonlijke zorg 
– ergo de overgebleven vrije tijd  -, dan zien we dat er twee groepen ouderen zijn die 
over minder vrije tijd beschikken: de groep met de beste gezondheid, die veelal nog 
werkt, en de groep met de slechtste gezondheid, die meer tijd nodig heeft voor per-
soonlijke zorg.
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Tabel 4.5
Tijd besteed aan diverse vormen van verplichtingen,  persoonlijke zorg  en vrije tijd,  naar ervaren gezondheid,  
gecontroleerd voor achtergrondkenmerken,a bevolking van 55 jaar en ouder, 1995/2000 (in uren per week tenzij 
anders vermeld)

verplich tingen 
totaal arbeid

onderwijs
(deelname %)

huishouden/
zorg

persoonlijke 
zorg vrije tijd

slecht 26,0 2,8 15 22,9 88,0 54,0
gaat wel 26,1 2,6 24 22,9 83,3 58,6
goed 28,4 5,2 18 22,5 80,5 59,2
zeer goed 34,3 10,5 24 22,9 79,6 54,1

èta/bèta 0,20 0,20 0,08 0,01 0,21 0,15
signif icantie 0,00 0,00 0,05 0,95 0,00 0,00
R2 0,15 0,28 0,05 0,30 0,10 0,11
a  Gecontroleerd voor sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau en kerkelijkheid.

Bron: SCP (TBO’95 en ’00)

De ouderen met een zeer goede gezondheid  steken duidelijk minder tijd in de media  
dan de andere ouderen (tabel 4.6).10 Zoals gezegd is men in deze groep nog relatief 
druk bezet met betaalde arbeid . In het lezen  blijft vooral de groep met de slechtste 
gezondheid achter bij de andere groepen, maar de tijd besteed aan televisiekijken 
neemt met iedere verslechtering wat verder toe.

Tabel 4.6
Tijd besteed aan media,  naar ervaren gezondheid,  gecontroleerd voor achtergrondkenmerken,a bevolking van
55 jaar en ouder, 1995/2000 (in uren per week tenzij anders vermeld)

media totaal televisie radio lezen
slecht 25,3 17,6 1,2 5,9
gaat wel 25,1 16,5 1,1 7,0
goed 25,2 16,0 1,1 7,5
zeer goed 21,8 13,0 0,8 7,6

èta/bèta 0,11 0,13 0,06 0,08
signif icantie 0,01 0,00 0,23 0,03
R2 0,08 0,08 0,02 0,08
a Gecontroleerd voor sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau en kerkelijkheid.

Bron: SCP (TBO’95 en ’00)
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De groep met de slechtste gezondheid  blijft niet alleen achter bij het lezen , maar 
besteedt ook signifi cant minder tijd aan sociale contacten  dan de andere ouderen 
(die in dit opzicht weinig van elkaar verschillen, zie tabel 4.7). Voor vrijwilligerswerk /
mantelzorg  geldt hetzelfde doch zijn de verschillen niet signifi cant, noch bij het per-
centage deelnemers noch bij de uren besteed door de deelnemers. Bij het sportieve  
bewegen  zien we duidelijk dat het deelnamecijfer hoger ligt naarmate de ervaren 
gezondheid  beter is. Onder de deelnemers zelf zien we minder duidelijke verban-
den tussen de tijd die men aan sporten, fi etsen en wandelen besteedt, en gezond-
heid. Bij de tijd voor hobby ’s zien we enkel zwakke, niet signifi cante verbanden. 
Ook bij onderzoek onder mensen met langdurige lichamelijke beperkingen blijkt 
dat gezondheidsproblemen een belemmering vormen om sociaal actief te zijn (De 
Klerk en Schellingerhout 2006). In hoofdstuk 10 gaan we dieper in op de relatie met 
gezondheid, bijvoorbeeld op het effect van een gezondheidsverslechtering  op sociale 
contacten en participatie in vrijwilligersorganisaties .

Tabel 4.7
Tijd besteed aan sociale contacten,  vrijwilligerswerk/ mantelzorg,  sportief bewegen  en hobby’ s, naar ervaren 
gezondheid,  gecontroleerd voor achtergrondkenmerken,a bevolking van 55 jaar en ouder, 1995/2000
(in uren per week tenzij anders vermeld)

sociale 
contacten

vrijwilligers-
werk /
mantelzorg 
(deelname %)

vrijwilligers-
werk /
mantelzorg 
(deelnemers)

sport, f ietsen/
wandelen
(deelname %)

sport, f iesen/
wandelen
(deelnemers) hobby’s

slecht 14,6 45 3,6 35 3,6 11,1
gaat wel 17,9 55 5,6 47 5,0 10,3
goed 17,6 49 6,1 52 4,0 11,3
zeer goed 17,4 54 5,8 57 3,6 9,7

èta/bèta 0,08 0,07 0,09 0,11 0,11 0,08
signif icantie 0,04 0,10 0,19 0,00 0,03 0,06
R2 0,04 0,14 0,06 0,04 0,07 0,03
a Gecontroleerd voor sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau en kerkelijkheid.

Bron: SCP (TBO’95 en’00)

4.6 Verwachtingen ten aanzien van de toekomst

Binnen de stroming van de revealed-preferencestheorie (zie Breedveld 1999) weerspie-
gelen gedragsveranderingen veranderingen in de voorkeuren van ouderen. Menig 
oudere zal wellicht hebben gedagdroomd over ongelimiteerde tijdsbudgetten voor 
exotische en spannende vrijetijdsbestedingen. Onder het adagium life is what happens 
while you’re busy planning laten de cijfers over de tijdsbesteding  zien dat veel van die 
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dagdromen in de praktijk van alledag en onder druk van omstandigheden zijn gema-
terialiseerd in praktische zaken als meer betaald werk en meer tv-kijken.
Hoewel er dus vraagtekens kunnen worden gezet bij de waarde van dergelijke ‘dag-
dromen’ voor voorspellingen van het feitelijke handelen, kan men tegelijk stellen 
dat een analyse van direct geuite wensen en verwachtingen  een inzicht geeft in de 
belevingswereld van ouderen. In 2004 zijn daartoe (aan de bevolking van 16 jaar en 
ouder) een groot aantal vragen voorgelegd aan jongeren en ouderen, over een  baaierd 
van onderwerpen. Zodoende kunnen we hier analyseren in hoeverre ouderen en de 
referentiegroep van 35-54-jaar uiteenlopen in hun voorkeuren en wensen voor de 
hoeveelheid vrije tijd  en de besteding daarvan (zie ook Van den Broek et al. 2004).

Als eerste bezien we de voorkeuren ten aanzien van de hoeveelheid vrije tijd  
(tabel 4.8). Uit de analyse komt naar voren dat in alle leeftijdsgroepen  de meerder-
heid tevreden is met de huidige situatie. Voorzover men een voorkeur uit, is dat vaker 
een voorkeur voor minder uren werken en meer vrije tijd dan voor meer werken en 
minder vrije tijd. Die laatste wens doet zich het sterkst voor bij de 65-plussers, maar 
ook hier betreft het een minderheid (14% van de mannen , 11% van de vrouwen ). 
De wens om minder te werken leefde in 2004 het sterkst onder mannen van 55 tot
65 jaar.

Tabel 4.8
Voorkeur voor arbeidstijd  en vrije tijd,  bevolking van 35 jaar en ouder, 2004 (verticaal gepercenteerd)

 totaal  man  vrouw

 35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar

 35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar

 35-54
jaar

55-64
jaar

≥ 65
jaar

minder werken, meer 
vrije tijd 37 46 23 40 53 21 34 37 25

huidige situatie 59 53 66 58 47 64 61 60 64

meer werken, minder 
vrije tijd 4 1 11 3 0 14 5 2 11

Bron: SCP (TOS’04)

Ten aanzien van de verwachtingen  van de vrijetijdsbesteding  in de nabije toekomst 
(over vijf jaar) voorzien de 35-54-jarigen de minste veranderingen (tabel 4.9). Dit valt 
af te lezen uit het feit dat van deze leeftijdsgroep  het aandeel dat geen verandering 
in tijdsbesteding  voorziet, gemiddeld het grootste is (61%, cijfer niet in tabel). Van 
de 55-64-jarigen (53%) en de 65-plussers (47%) verwachten minder mensen dat hun 
tijdsbesteding over vijf jaar dezelfde zal zijn. Onder 65-plussers leeft het vaakst de 
overtuiging dat ze over vijf jaar aan allerlei zaken minder tijd besteden (gemiddeld 
over alle stellingen heen 35%, zie onderste regel tabel 4.9). De groep 55-64-jarigen 
geeft het vaakst te kennen dat ze verwachten in de nabije toekomst meer tijd te 
hebben en die te gaan besteden aan allerlei zaken (30%, zie onderste regel tabel).
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Meer tijd ziet de groep 65-plussers alleen weggelegd voor tv-kijken (saldo
positief/negatief: +19%), muziek luisteren (+15%), lezen  (+6%) en voor de tijd die 
men met kleinkinderen doorbrengt (+11%). Verder scoort alleen de activiteit ‘gewoon 
niets doen’ (0%) als enige geen negatief saldo van positief en negatief gestemden. 
Klaarblijkelijk voorzien ouderen, wellicht in anticipatie op naderende gezondheids-
problemen , vooral een passivering van hun vrijetijdsbesteding . Mannen  en vrouwen  
verschillen hierin niet noemenswaardig (niet gepresenteerd).

De 35-54-jarigen betuigen zich voornamelijk optimistisch over hun toekomstige 
tijdsbesteding . Dit optimisme vertaalt zich in het feit dat vooral bij de actieve vrije-
tijdsbestedingen het aandeel positief gestemden (verwachten daar meer tijd aan te 
besteden) het aandeel negatief gestemden (minder tijd) overtreft. Slechts voor een 
klein aantal activiteiten  – opleidingen , en in beperkte mate het huishouden , vrijwil-
ligerswerk  en tv-kijken – verwachten 35-54-jarigen dat ze daar in de toekomst minder 
tijd aan besteden.

De 55-64-jarigen nemen een tussenpositie in tussen beide andere leeftijdsgroe-
pen , met overwegend eerder een hang naar het hoopgevende optimisme van de
35-54-jarigen dan naar het gesomber van de 65-plussers.

Tabel 4.9
Verwachtingen van de eigen tijdsbesteding  over 5 jaar, bevolking van 35 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

 meer tijd minder tijd

 35-54 jaar 55-64 jaar ≥ 65 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar ≥ 65 jaar 

huishouden, boodschappen 5 16 6 12 9 25
vrijwilligerswerk, bestuurstaken, mantelzorg 19 26 10 25 26 55
sporten, actief bewegen 28 23 12 13 22 50
bezoek museum, theater, concertgebouw 22 30 9 19 24 47
uitgaan, uit eten, dagjes uit 27 26 11 18 24 48
tijd met vrienden doorbrengen 27 28 17 6 8 24
hobby’s, doe-het-zelven 34 35 17 11 11 34
lezen 29 45 26 12 5 20
tv/dvd/video kijken 15 30 30 16 7 11
muziek luisteren 18 31 26 5 5 11
internetten 43 43 25 9 17 46
gewoon niets doen 11 18 24 21 15 24
reizen, vakanties 35 42 17 12 12 44
opleiding volgen 11 7 9 42 61 70
(klein)kinderen 33 55 30 15 8 19

gemiddelde waarde over alle stellingen 24 30 18 16 17 35

Bron: SCP (TOS’04) 
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4.7 Samenvatting

Tussen 1980 en 1990 is de groep 55-64-jarigen minder tijd gaan besteden aan ver-
plichtingen  (arbeid , onderwijs  en huishouden /zorg ), vooral aan betaalde arbeid . 
In de jaren negentig is die trend  grotendeels omgekeerd en zijn zij weer beduidend 
drukker geworden, vooral met betaalde arbeid. Mede als gevolg hiervan is de hoe-
veelheid vrije tijd  die deze groep tot haar beschikking had, tussen 1980 en 1990 eerst 
gestegen en vervolgens weer vrij scherp gedaald. Bij de 65-plussers zijn dezelfde 
ontwikkelingen waarneembaar, zij het in afgezwakte vorm. Anders dan bij de groep 
35-54-jarigen deed zich bij de ouderen over de periode 1980-2000 geen daling voor in 
de tijd besteed aan huishouden en zorg.

Nog steeds beschikken ouderen, 65-plussers met name, over meer vrije tijd  dan de 
jongere referentiegroep. Onder de 35-54-jarigen evenals (in mindere mate) onder de 
55-64-jarigen beschikken vrouwen  over meer vrije tijd dan mannen . Bij de 65-plus-
sers ligt dat anders en beschikken mannen over beduidend meer vrije tijd dan vrou-
wen. Dit komt doordat bij mannen van 65 jaar en ouder de arbeidstijd  grotendeels 
wegvalt en maar ten dele wordt gecompenseerd door een toename van de tijd besteed 
aan huishouden en zorg, terwijl er voor vrouwen na hun 65ste weinig verandert in 
hun verplichtingen  (lees: huishoudelijke zorgtaken ).

Bij de jongere volwassenen zien we tussen 1980 en 2000 een stijging van de tijd 
besteed aan tv-kijken, pc-gebruik en sport , en een daling in de tijd besteed aan radio/
muziek luisteren, lezen , sociale contacten  en hobby ’s. Tijd gestoken in vrijwilligers-
werk  en mantelzorg  bleef in die leeftijdsgroep  vrij constant. Bij de 55-64-jarigen zien 
we vrijwel dezelfde patronen, met uitzondering van de tijd besteed aan hobby’s, die 
constant bleef. De vrijetijdsbesteding  van 65-plussers vertoont in vergelijking met 
de jongere leeftijdsgroepen meer stabiliteit. Desondanks is er ook in deze groep 
sprake van een toename van het tv-kijken en de tijd doorgebracht achter de pc , en van 
een daling van de tijd besteed aan radio/muziek luisteren en aan lezen. De tijd voor 
sportieve activiteiten  vertoont echter een duidelijke stijging in deze leeftijdsgroep, 
evenals de tijd besteed aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorg.

Ouderen besteden meer uren aan tv-kijken dan jongeren. Deze stijging loopt 
synchroon met de toename in het aantal uren vrije tijd . In verhouding tot de hoeveel-
heid vrije tijd die hen ter beschikking staat, kijken ouderen niet meer televisie dan 
jongeren.

Ouderen besteden ook meer tijd aan vrijwilligerswerk  dan jongeren. Wat sportieve  
activiteiten  betreft, doen ouderen in 2000 niet meer onder voor de jongere leeftijds-
groep . In alle leeftijdsgroepen besteden mannen  meer tijd aan elektronische media  
en vrouwen  meer aan sociale contacten . Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is 
het sekseverschil  in tijd besteed aan sociale contacten echter beduidend geringer 
dan daarvoor. Mannen besteden bovendien naarmate ze ouder worden, meer tijd aan 
vrijwilligerswerk en sport; bij vrouwen is die relatie er niet.

Arbeid en vrijwillige inzet  blijken deels op gespannen voet met elkaar te staan. 
50-69-jarigen die een volledige baan hebben, zijn maatschappelijk minder actief dan 
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leeftijdsgenoten die niet of deels participeren op de arbeidsmarkt : niet alleen doen 
zij minder vaak (geregeld) vrijwilligerswerk  en verlenen zij minder vaak informele 
hulp , maar ook besteden zij hier gemiddeld minder uren per week aan. Daarnaast 
verkleint arbeidsdeelname  de kans op betrokkenheid bij de opvang van kleinkin-
deren. Tussen arbeidstijd  en politieke participatie  en incidenteel vrijwilligerswerk 
bleek geen relatie te bestaan.

Naarmate ouderen over een betere gezondheid  beschikken, besteden ze meer tijd 
aan arbeid  en participeert een groter deel van hen aan sportief bewegen . Daar staat 
tegenover dat het aantal uren besteed aan televisiekijken en aan persoonlijke zorg  
afneemt naarmate de gezondheid van ouderen beter is. De 7 à 8% ouderen met een 
als ‘slecht’ gerapporteerde gezondheid blijft in vergelijking met de andere groepen 
ouderen duidelijk achter in het lezen  en het onderhouden van sociale contacten . 
Klaarblijkelijk noopt een slechtere gezondheid tot een passievere tijdsbesteding , 
vooral bij de groep ouderen met een slechte gezondheid.

Bij alle leeftijdsgroepen , ook de 35-54-jarigen, blijkt er meer voorkeur te bestaan 
om minder uren te werken en meer vrije tijd  te hebben dan andersom. Die laatste 
wens doet zich het sterkst voor bij de groep 65-plussers, maar ook hier betreft het 
een minderheid (14% bij de mannen , 11% bij de vrouwen ). Ouderen, en dan vooral de 
groep 65-plussers, geven relatief vaak te kennen dat zij voor de toekomst een pas-
sivering van hun vrijetijdsbesteding  verwachten, wellicht in anticipatie op naderende 
gezondheidsproblemen . Mannen en vrouwen verschillen hierin niet noemens-
waardig. De ondervraagde 35-54-jarigen voorzien veelal een toename van de actieve 
vrijetijdsbesteding, de 55-64-jarigen nemen een tussenpositie in.
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Noten

1 De vraag naar mantelzorg  omdat het aandeel ouderen (en daarmee het aandeel hulp-
behoevenden) toeneemt; de vraag naar vrijwilligers  omdat de arbeidsdeelname  stijgt, 
en er bij grote groepen burgers minder tijd overblijft om deel te nemen aan vrijwilligers-
werk .

2 2000 vormt het laatste jaar waarover binnen de reeks Tijdsbestedingsonderzoeken 
gegevens beschikbaar waren. Nieuwe gegevens zijn in 2005 verzameld en komen naar 
verwachting najaar 2006 beschikbaar. Over de gegevens uit 2000 is eerder gerap-
porteerd, met afwijkende leeftijdsindelingen, in Breedveld en Van den Broek (2001), 
De Klerk en Breedveld (2002) en Breedveld et al. (2004).

3 De stijgingen in tijd besteed aan betaalde arbeid  zijn wat sterker dan de stijgingen in 
arbeidsparticipatie vermeld in tabel 3.1. Een sluitende verklaring hiervoor ontbreekt. 
Mogelijk zijn niet alleen meer ouderen gaan werken maar zijn werkende  ouderen ook 
meer uren per week gaan werken. In ieder geval wijzen beide statistieken op een duide-
lijke toename van de betrokkenheid bij arbeid onder ouderen, vooral onder de
55-64-jarigen.

4 De tijd besteed aan mediagebruik  waarover hier wordt gerapporteerd, heeft betrekking 
op de tijd besteed aan media als ‘hoofdactiviteit’. Met deze laatste term wordt bedoeld 
dat deze activiteit volgens de rapportage van de betrokkenen zelf, op dat moment voor 
hen het belangrijkste was. Veel mensen luisteren echter naar radio en/of muziek terwijl 
ze daarnaast iets anders doen. Over deze vorm van mediagebruik is uitgebreid gerap-
porteerd in Breedveld en Van den Broek (2001).

5 Vanwege afwijkende leeftijdsindelingen en afbakeningen van activiteiten  kunnen de 
in deze paragraaf vermelde percentages en uren tijdsbesteding  afwijken van de cijfers 
vermeld in de voorgaande paragraaf.

6 38% was de arbeidsdeelname  van de onderzochte groep 50-69-jarigen in het Tijds-
bestedingsonderzoek 2000. Dit getal hoeft niet overeen te komen met cijfers over 
arbeidsdeelname elders in dit rapport. De scenario’s waarin de arbeidsdeelname onder 
ouderen steeg tot 62% en 90% waren willekeurig gekozen – er hoeft geen verwachting 
in gelezen te worden. Voor bijzonderheden over de scenario’s en de daaraan ten grond-
slag liggende methode, zie Breedveld et al (2004: 96-97).

7 Voor deze analyse zijn de meetjaren 1995 en 2000 samengevoegd. Een trendanalyse 
behoort dus niet tot de mogelijkheden. Gegeven dat de meetjaren 1995 en 2000 zijn 
samengevoegd, kunnen de cijfers ook licht afwijken van de cijfers die eerder in dit 
hoofdstuk vermeld zijn.

8 Een analyse op de tijd besteed aan onderwijs  bleek door de geringe tijdsduur en het 
geringe aantal deelnemers niet mogelijk. Een vergelijkbare logistische regressieanalyse 
gaf geen afwijkende resultaten te zien naar richting en sterkte van de verbanden.

9 Alleen de groep ouderen met een slechte gezondheid  springt er (weer) uit. Ouderen met 
een slechte gezondheid besteden een uur per week minder tijd aan wassen en aankleden  
en een uur per week meer tijd aan eten en drinken  dan de andere groepen ouderen.

10 De activiteit pc-gebruik  en internet  is in tabel 4.6 niet afzonderlijk gepresenteerd omdat 
hieraan naar verhouding weinig tijd wordt besteed. Deze activiteit maakt echter wel 
onderdeel uit van ‘media  totaal’.
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5 De f inanciële positie

Arjan Soede (scp)

5.1 Inleiding

In 2002 vond er een forse omslag plaats in de Nederlandse economie . Na een jaren-
lange groei kwam in dat jaar de economie vrijwel tot stilstand. Voor veel mensen 
betekende dit een terugval in hun inkomen  omdat zij werkloos  werden. Bij werken-
den  daalde de koopkracht  doordat de nettolonen niet meestegen met de prijzen. De 
vraag is in hoeverre ouderen ook de effecten van de recessie merkten. Zij kunnen 
immers niet werkloos worden en hoeven ook geen pensioenpremies  te betalen. Zij 
hebben meer te maken met de ontwikkeling van de aow  en de indexatie  van de pen-
sioenen . Dit hoofdstuk brengt daarom in kaart hoe de inkomensontwikkeling  van 
ouderen is verlopen in de afgelopen jaren.

We kijken eerst naar de inkomensbronnen  van ouderen (mensen van 55 jaar en 
ouder) aan de hand van het Inkomenspanelonderzoek (ipo). De aow  is nog altijd de 
belangrijkste inkomensbron, maar het aanvullend pensioen  heeft in de afgelopen 
tien jaar een steeds grotere plaats ingenomen (§ 5.2). Vervolgens komt de inkomens-
positie  van ouderen in de afgelopen jaren (§ 5.3) en de verwachte ontwikkeling hierin 
in de nabije toekomst aan de orde (§ 5.4). Uit eerdere edities van de Rapportage oude-
ren bleek dat vooral alleenstaande  75-plussers een laag inkomen hebben. De positie 
van deze groep is in de laatste jaren duidelijk verbeterd. Dit geldt echter minder voor 
de 55-64-jarigen. Zo bleek uit de laatste Armoedemonitor (scp/cbs 2005) dat zij nu 
het vaakst een laag inkomen hebben. In dit hoofdstuk gaan we hier in detail op in en 
bezien we ook de spreiding van het inkomen bij de verschillende groepen (§ 5.5). 
In hoeverre ouderen in de afgelopen jaren gemakkelijker of moeilijker van hun inko-
men konden rondkomen  en in hoeverre zij vaker of minder vaak schulden  moesten 
maken dan voorheen, komt aan bod in paragraaf 5.6. En ten slotte schenken we aan-
dacht aan de bestedingen  (§ 5.7). Ouderen hebben gemiddeld hoge vaste lasten  in 
verhouding tot hun inkomen. We analyseren in hoeverre dit vooral te maken heeft 
met hun relatief lage inkomen of specifi ek gerelateerd is aan de leeftijd. 
 Paragraaf 5.8 geeft een samenvatting van het hoofdstuk.

5.2 Inkomensbronnen

Er is een duidelijk verschil tussen de inkomens  van ouderen onder en boven de 
65 jaar. De 55-64-jarigen werken of ontvangen een vut -, prepensioen -, ww -, wao - of 
bijstandsuitkering . Ouderen boven de 65 jaar hebben recht op aow  en ontvangen 
meestal een aanvullend pensioen .
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Hoofdstuk 3 liet zien dat 55-64-jarigen steeds vaker werken. Tot 1994 daalde de 
arbeidsparticipatie van deze groep vrijwel continu, maar door het beleid  – de vut-
uitkeringen  vervangen door prepensioenen, de toegang tot de ww  en de wao  beper-
ken – en de aantrekkende economie  laat de zij sindsdien een stijging zien. Zelfs de 
stagnerende economie sinds 2002 heeft aan deze trend  geen einde kunnen maken. 
In hoofdstuk 3 bleek dat ook tussen 2002 en 2004 de nettoarbeidsparticipatie  van 
ouderen bleef stijgen.

Deze trend  is ook te zien bij de inkomsten. Op basis van het Inkomenspanelon-
derzoek (ipo) is in tabel 5.1 bekeken wat de belangrijkste bron van inkomsten is voor 
personen van 55-64 jaar en is ook de verhouding tussen de verschillende inkomens-
bronnen  berekend qua omvang van de bedragen. Ter vergelijking is dit eveneens 
gedaan voor personen tussen de 35 en 55 jaar. In 2003, het meest recente jaar van 
het ipo, is voor ongeveer 44% van de ouderen in deze leeftijdscategorie  arbeid  de 
belangrijkste bron van hun inkomen . In veel gevallen gaat het om werknemers  in 
loondienst (36%). Een kleiner deel heeft een inkomen als zelfstandige of is eigenaar 
van een bv (8%). Deze percentages zijn lager dan bij de 35-54-jarigen. Opvallend is 
wel dat dit verschil voor werknemers aanmerkelijk groter is dan voor zelfstandigen. 
Zelfstandige ondernemers  werken blijkbaar langer door dan werknemers.

In de afgelopen jaren is er veel aan gedaan om de arbeidsparticipatie van ouderen te 
verhogen. De kabinetten hebben geprobeerd de verschillende uittreedroutes  minder 
aantrekkelijk te maken. Zo zijn de wulbz en de pemba ingevoerd, zodat het voor 
een werkgever minder interessant is een werknemer via de wao  te laten stoppen 
met werken .1 In 2005 is men bovendien scherper gaan keuren voor de toegang tot de 
wao. In de ww  zijn de referte-eisen en de duur van de uitkeringen aangepast. Tevens 
is de sollicitatieplicht  weer ingevoerd voor ouderen. Ten slotte hebben de sociale 
partners de vut-regeling omgezet in prepensioenuitkeringen. Een belangrijk ver-
schil is dat de vut  gefi nancierd werd via een omslagstelsel, terwijl voor het prepen-
sioen  een werknemer rechten opbouwt, die niet verloren gaan als hij of zij later stopt 
met werken. De omzetting naar prepensioenregelingen is vaak aangegrepen om de 
pensioenleeftijd  met een of twee jaar te verhogen en de hoogte van de uitkering te 
verlagen (Soede en Bijkerk 2003).

Ondanks de inspanningen om de vut - en de prepensioenuitkeringen  minder aan-
trekkelijk te maken, is het aandeel ouderen van 55-64 jaar dat afhankelijk is van een 
dergelijke uitkering als voornaamste inkomensbron , sinds 1994 met slechts 2 pro-
centpunten gedaald naar 15% in 2003.2 Bij de arbeidsongeschiktheids- , werkloos-
heids-  en bijstandsuitkeringen  is een duidelijkere trend  te zien. Het beleid  om deze 
uittreedroutes  minder aantrekkelijk te maken heeft als gevolg gehad dat in 2003 nog 
maar 21% van de ouderen een dergelijke uitkering had, terwijl dit in 1994 28% was. 
Daarnaast heeft de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen  ervoor gezorgd dat het 
aantal mensen zonder inkomen  afneemt. Onder de 55-64-jarigen is in het afgelopen 
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decennium dit aandeel gedaald van 25% naar 17%. Over het algemeen zijn het vrou-
wen  die geen eigen (persoonlijk) inkomen hebben.

Tabel 5.1
Belangrijkste bron van persoonlijke inkomsten en verhouding tussen de geldbedragen naar leeftijd,
35-64-jarigen, 1994 en 2003 (in procenten)a

35-54 jaar 55-64 jaar

1994 2003 1994 2003

belangrijkste bron persoonlijk inkomen

loon 61 70 23 36
winst 9 10 6 8
VUT/prepensioen 1 1 17 15
arbeidsongeschiktheidsuitkering 5 4 14 11
WW/bijstand 8 5 14 10
vermogen 0 1 1 3
overig/geen inkomsten 16 9 25 17

 

aandeel in inkomen

loon 78 85 38 52
winst 12 13 9 11
VUT/prepensioen 1 1 23 19
arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 3 14 9
WW/bijstand 5 3 11 7
vermogen 0 –5 4 2
overig  0 0 1 0

a Exclusief personen in instellingen en tehuizen.

Bron: CBS (IPO’94 en ’o3) SCP-bewerking

In het onderste deel van tabel 5.1 is de verhouding van de inkomensbronnen  te zien 
qua omvang van de bedragen. Van elke gulden die de 55-64-jarigen in 1994 aan inko-
men  hadden, was 38 cent looninkomen. In 2003 kwam 52 cent van elke ontvangen 
euro uit werk in dienstverband. Ook hier liggen de percentages logischerwijs lager 
dan bij de personen onder de 55 jaar het geval is.

Als we kijken naar de andere inkomensbronnen , dan laten de vut /prepensioen - 
maar ook de arbeidsongeschiktheids-  en de ww -/bijstandsuitkeringen , een duide-
lijke daling zien. Gezamenlijk vertegenwoordigden deze inkomensbronnen 48% 
van het totale inkomen  in 1994. In 2003 was dit slechts 35%. Aan de ene kant is dit 
het gevolg van een stijging van het loon- en winstinkomen. Aan de andere kant komt 
dit doordat het belang van de verschillende uitkeringen (prepensioen/wao/ ww/bij-
stand) ook relatief afgenomen is. De bijstandsniveaus zijn in de loop van de jaren 
minder sterk gestegen dan de algemene loonontwikkeling. Het aantal werkloos-
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heidsuitkeringen is kleiner geworden doordat de werkloosheid  lager is dan in 1994. 
Ouderen krijgen vaker een gedeeltelijke wao-uitkering dan voorheen. En tot slot zijn 
de prepensioenuitkeringen in het algemeen lager dan de vut-uitkeringen.

Een andere trend  is de ontwikkeling van de inkomsten uit vermogen . Er zijn weinig 
personen voor wie dit de voornaamste inkomensbron  is. Wel is dit percentage zowel 
bij de 35-54-jarigen als bij de 55-64-jarigen in de loop van de tijd gestegen. Een kleine 
groep leeft dus van het opgebouwde vermogen, de zogenoemde renteniers. Gemid-
deld is voor de 35-54-jarigen het vermogen echter een negatieve inkomensbron 
geworden, terwijl bij de 55-64-jarigen het belang van het inkomen  uit vermogen 
gedaald is van 4% naar 2%. Een verklaring hiervoor is dat de jongere leeftijdsgroep  
vaker dan vroeger een eigen huis heeft en daarvoor steeds hogere hypotheken aan-
gaat. Hetzelfde geldt voor de ouderen, zij hebben hun inkomsten uit vermogen in 
de loop van de tijd zien dalen doordat ze nu minder vaak ervoor kiezen hun gehele 
hypotheek af te lossen (Van Dugteren 2001: 74). Bij hen speelt nog een ander punt. 
Over hun positieve vermogen ontvingen zij minder rente omdat de rentepercentages 
in 2003 aanmerkelijk lager waren dan midden jaren negentig. Bovendien was 2003 
een relatief slecht beursjaar; veel bedrijven en aandelenfondsen keerden in dat jaar 
weinig of geen dividend uit.

Tabel 5.2
Belangrijkste bron van persoonlijke inkomsten en verhouding tussen de geldbedragen naar leeftijd, 65 plussers, 
1994-2003 (in procenten)a

65-74 jaar ≥ 75 jaar

1994 2003 1994 2003

belangrijkste bron persoonlijk inkomen

AOW 72 69 77 75
aanvullend pensioen 19 24 15 20
loon/winst 2 3 1 1
WW/WAO/biistand 2 2 0 1
vermogen 4 2 6 3
overig//geen inkomen 1 0 1 0 

aandeel in inkomen

AOW 48 46 53 51
aanvullend pensioen 33 38 27 35
loon/winst 5 7 3 1
WW/WAO/bijstand 2 2 0 1
vermogen 12 7 16 12
overig 0 0 1 0

a Exclusief personen in instellingen en tehuizen.

Bron: CBS (IPO’94 en ’03) SCP-bewerking
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Bij de ouderen boven de 65 is de verdeling van de inkomensbronnen  heel anders. Dit 
komt doordat alle ouderen, zowel mannen  als vrouwen , recht hebben op een aow-
uitkering . Het aantal 65-plussers met een betaalde baan is zeer klein. Tabel 5.2 geeft 
inzicht in de inkomensbronnen van deze groep.

Voor een ruime meerderheid van de 65-plussers is de aow  het belangrijkst. Dit 
geldt nog sterker voor de 75-plussers. 75% van deze groep had in 2003 de aow als de 
voornaamste inkomensbron  tegen 69% van de 65-74-jarigen. Met name bij vrouwen  
is de aow-afhankelijkheid groot. Getrouwde vrouwen ontvangen vaak alleen een 
aow-uitkering omdat zij geen arbeidsverleden hebben opgebouwd. Zij zijn daarmee 
afhankelijk van het aanvullend pensioen  van hun man.  Dit betekent niet dat ze bij 
het overlijden  van hun partner  of bij een scheiding volledig afhankelijk zijn van de 
aow. In eerste geval krijgt de weduwe een nabestaandenpensioen . In het tweede 
geval worden de pensioenrechten verrekend zodat de vrouw ook voordeel heeft van 
de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten.

Bij beide leeftijdsgroepen  is een daling te zien van de aow  als belangrijkste inko-
mensbron . Deze vermindering van het relatieve belang van de aow valt samen met 
de stijging van het belang van het aanvullend pensioen . Voor 24% van de mensen van 
65 tot 75 jaar was dit in 2003 de belangrijkste inkomensbron. Het maakte 38% van 
het inkomen  van deze groep uit. Dezelfde trend , maar in mindere mate, is te zien bij 
de 75-plussers.

Een eerste verklaring is dat in de onderzoeksperiode de bruto-aow achtergebleven 
is bij de gemiddelde loonvoet. Per saldo is daardoor het belang van de aow  minder 
geworden. Wel is in 1995 de ouderenkorting  ingevoerd en in 1997 verruimd, waar-
door de netto-aow redelijk op niveau is gebleven. Dit heeft echter alleen consequen-
ties voor het netto-inkomen .

Een tweede verklaring voor het dalende belang van de aow  en het stijgende belang 
van de aanvullende pensioenen  is de toegenomen arbeidsparticipatie. Meer mensen 
(met name vrouwen ) hebben een baan en bouwen een eigen aanvullend pensioen  
op. Vooral dit aspect zal in de toekomst ervoor zorgen dat het aanvullend pensioen 
een steeds belangrijkere positie inneemt. Dit is ook de reden dat met ingang van 
2015 de aow-partnertoeslag geschrapt wordt. Als een man  nu 65 jaar wordt terwijl 
zijn vrouw nog geen 65 jaar is, ontvangt hij een gehuwde-aow-uitkering. Dit is 50% 
van het sociaal minimum voor een ouder paar. Omdat zijn vrouw nog geen 65 jaar 
is, heeft zij geen recht op een aow-uitkering, waardoor het goed mogelijk is dat het 
paar tezamen een te laag inkomen  heeft. Omdat dit voor veel paren een behoorlijk 
inkomensgat op kan leveren, krijgt de man een toeslag op zijn aow als zijn vrouw 
geen inkomsten heeft. Men verwacht dat deze toeslag in de komende jaren steeds 
minder vaak nodig is omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen  waarschijnlijk verder 
stijgt. In dit kader is in 1996 besloten dat in 2015 de aanvulling niet meer nodig is en 
kan verdwijnen. De vraag is echter of de arbeidsparticipatie van oudere vrouwen op 
dat moment op een voldoende hoog niveau is, om te voorkomen dat grote groepen 
een inkomensval doormaken als de man 65 jaar is en de vrouw nog niet.
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Een derde verklaring van het stijgende belang van de aanvullende pensioenen  is de 
verbetering van de pensioenregelingen . Een groeiend aantal werknemers  bouwt een 
pensioen  op. De laatste Pensioenkaart Nederland laat zien dat in 1985 18% van de werk-
nemers geen pensioen opbouwde (ser 2000). In 1996 was dit percentage gedaald 
naar 9. Daarnaast zijn de regelingen zelf in de loop van de tijd beter geworden. Zo 
had in 1999 69% van de werknemers uitzicht op een pensioen dat hoger is dan 70% 
van het laatstverdiende loon. In 1987 was dit percentage slechts 10.

Er is een beperkt aantal ouderen voor wie naast de aow  en het aanvullend pensioen  
het rendement uit vermogen  (rente/dividend/huurwaarde) een belangrijke bron van 
inkomsten is. Vooral voor de 75-plussers geldt dit: bij 3% was dit zelfs de belangrijk-
ste bron. Vaak hebben zij een relatief laag aanvullend pensioen  in combinatie met 
een eigen huis. Deze groep is in de loop van de jaren wel in omvang afgenomen.

5.3 Inkomensniveaus

De verhoudingen tussen de verschillende inkomensbronnen  illustreren het feit dat 
het aantal werkende  55-64-jarigen in de afgelopen jaren is gestegen. Het aantal 65-
plussers dat een aanvullend pensioen  geniet, neemt eveneens toe. In deze paragraaf 
richten we de blik niet meer op persoonlijke inkomens  maar op de inkomens van 
huishoudens, omdat over het algemeen wordt aangenomen dat de leden van een 
huishouden hun inkomens bij elkaar leggen en daar alle kosten uit betalen. Omdat 
meerpersoonshuishoudens meer kosten hebben dan eenpersoonshuishoudens, zijn 
de inkomens van meerpersoonshuishoudens omgerekend naar een eenpersoons-
huishouden door een equivalentiefactor toe te passen. Dit zogeheten gestandaardi-
seerde huishoudensinkomen  maakt het mogelijk alle typen huishoudens in termen 
van welvaart met elkaar te vergelijken.3, 4

Tabel 5.3 laat de gemiddelde inkomens  zien vanaf 1994 naar diverse leeftijdscate-
gorieën. De inkomens zijn gecorrigeerd voor infl atie zodat de verschillen in de tijd 
de ontwikkeling van koopkracht  weergeven. In deze tabel zijn ook de jaren 2000 
en 2001 opgenomen. In 2001 is het Belastingplan 2001 ingevoerd en tegelijkertijd is 
het ipo gereviseerd. Het gevolg hiervan is dat een vergelijking tussen 2000 en 2001 
niet helemaal zuiver is, omdat er verschillen zijn in de meetmethodiek. Alhoewel de 
effecten van de revisie betrekkelijk beperkt zijn (scp/cbs 2005), kunnen we alleen 
indicatief uitspraken doen over de inkomenseffecten van dat jaar.
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Tabel 5.3
Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen  en groei hiervan naar leeftijd, geslacht  en huishoudens-
samenstelling , personen van 35 jaar en ouder, 1994-2003 (resp. in euro’s x 1000, prijzen van 2003 en in
procenten) 

1994 1998 2000 2001a 2003a
groei
1994-2000

groei
2000-2001a

groei
2001-2003

totaal ≥ 35 jaar 18,3 19,1 19,9 20,8 20,4 9 5 -2
35-54 jaar 18,9 19,6 20,4 21,5 20,3 8 5 -5
55-64 jaar 19,2 20,1 21,2 22,8 22,6 10 8 -1
65-74 jaar 17,0 18,0 18,7 18,7 19,1 9 0 2
≥ 75 jaar 15,7 16,5 17,4 17,4 18,4 11 0 6

65-74, samenwonend 17,8 18,7 19,4 19,4 20,0 9 0 3
65-74, alleenstaande man 16,5 17,4 18,7 18,3 18,7 13 -2 2
65-74, alleenstaande vrouw 15,1 16,3 16,8 16,5 16,6 12 -2 1

≥ 75 jaar, samenwonend 16,8 17,7 18,5 18,2 18,9 11 -2 3
≥ 75 jaar, alleenstaande man 16,1 16,6 17,8 18,5 20,3 11 4 10
≥ 75 jaar, alleenstaande vrouw 14,6 15,4 16,3 16,1 17,1 12 -1 6

in instellingen en tehuizen 11,4 12,3 12,6 13,2 13,7 11 4 4
a Cijfers van 2001 en 2003 zijn voorlopige cijfers na de revisie van het IPO in 2001.

Bron: CBS (IPO’94-’03) SCP-bewerking

Een eerste conclusie uit tabel 5.3 is dat de 55-64-jarigen gemiddeld het hoogste bes-
teedbaar inkomen  hebben. In deze levensfase  is men op de top van zijn en/of haar 
carrière en is het inkomen  gemiddeld het hoogste. Ook zijn dan vaak de kinderen  de 
deur uit, waardoor de ouders minder kosten en een hoger gestandaardiseerd bes-
teedbaar inkomen hebben. Het inkomen van de ouderen boven de 65 jaar ligt gemid-
deld lager, en van de 75-plussers het laagst. In 2003 ontvingen zij gemiddeld 18.400 
euro. Binnen deze groep zijn het de alleenstaande  vrouwen  die het laagste inkomen 
hebben. Deze inkomenspositie  is in de loop van de jaren niet veranderd. In 1994 was 
dit ook het geval.

Opvallend is dat in 2003 alleenstaande  mannen  en vrouwen  van 75 jaar en ouder 
gemiddeld een hoger inkomen  hebben dan hun alleenstaande seksegenoten tussen de 
65 en 75 jaar. Bij de paren is dit niet het geval. Een mogelijke verklaring is dat alleen-
staande 75-plussers vooral weduwen  en weduwnaars  zijn. Uit hoofdstuk 9 blijkt dat 
het verlies van de partner  gemiddeld niet leidt tot een afname van het gestandaardi-
seerde inkomen . Een andere mogelijke verklaring is dat in de laatste jaren een nieuwe 
groep gepensioneerden instroomt. Dit zijn degenen die al voor hun 65ste alleen-



89De fi nanciële positie

staand waren en een gebroken arbeidscarrière hadden (bv. allochtonen , gescheiden 
vrouwen). Hierdoor is hun pensioen  gemiddeld lager dan de inkomens van de oudere 
alleenstaanden die een relatief goed nabestaandenpensioen  ontvangen.

Verder hebben juist de alleenstaande  ouderen boven de 75 jaar de sterkste stijging 
van het inkomen  gehad in de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de (aanvul-
lende) ouderenkorting .5 Alleenstaande ouderen boven de 65 jaar kregen extra belas-
tingkorting en hoefden dus minder belasting te betalen dan gehuwden die alleen de 
algemene ouderenkorting ontvingen. Onder een bepaalde (hoge) inkomensdrempel 
is dit bedrag onafhankelijk van het inkomen. Door het naar verhouding lage gemid-
delde inkomen van de 75-plussers weegt de ouderenkorting zwaarder in de reële 
stijging van hun inkomen dan in dat van de mensen van 65-74 jaar.

Ondanks de sterkere inkomensgroei  bij ouderen, is het gemiddeld reële inkomen 
van ouderen boven de 65 jaar nog duidelijk lager dan het inkomen van de
55-64-jarigen.

In het jaar 2001 is een belastingherziening doorgevoerd. In hetzelfde jaar zijn ook 
de inkomenscijfers uit het ipo gereviseerd, waardoor uitspraken over de inkomens-
effecten van dat jaar slechts indicatief kunnen zijn. Een belangrijke doelstelling van 
het belastingplan was de aantrekkelijkheid van betaalde arbeid  te verhogen. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat met name werkenden  in netto- c.q. besteedbaar inkomen  erop 
vooruit zijn gegaan. Zo berekende De Kleijn (2005) dat mensen met een inkomen  uit 
arbeid er gemiddeld 4% op vooruit zijn gegaan door de belastingherziening, terwijl 
de pensioenontvangers 2% meer overhielden. Mensen met een (pensioen )uitkering 
hebben hierdoor relatief weinig van de belastingherziening geprofi teerd. Tabel 5.3 
geeft aan dat het gemiddelde inkomen van ouderen boven de 65 jaar niet of nauwe-
lijks gestegen lijkt te zijn in dat jaar. De inkomens van de 35-54-jarigen zijn
(indicatief) gemiddeld met ongeveer 5% gestegen, terwijl de 55-64-jarigen met 8% 
het meest erop vooruit lijken te zijn gegaan.

In de periode na 2001 verschilt de ontwikkeling van het inkomen  sterk tussen de 
diverse leeftijdsgroepen . De 35-54-jarigen zagen hun inkomen gemiddeld fl ink 
dalen. Dat van ouderen is in die periode daarentegen duidelijk gestegen. Een verkla-
ring is dat onder de 35-54-jarigen de werkloosheid  relatief sterk is toegenomen waar-
door zij afhankelijk zijn geworden van een (lagere) uitkering. Dit inkomensverlies 
weegt zwaar mee in de ontwikkeling van het gemiddelde inkomen. Degenen die niet 
werkloos zijn geworden, hebben ook te maken gehad met een dalende koopkracht . 
In die periode stegen de lonen slechts langzaam. Daarnaast werden deze werkne-
mers  geconfronteerd met stijgende pensioenpremies  (cpb 2004). Na de dalende 
beurskoersen in 2001 en 2002 kampten veel pensioenfondsen met onderdekking. 
Doordat in die periode ook de eisen aan de dekkingsgraad van de pensioenfondsen 
aangescherpt werden, moesten zij hun premies verhogen, waardoor veel werknemers 
koopkracht hebben moeten inleveren.
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Van de 55-64-jarigen stagneert sinds 2001 het inkomen . In de jaren daarvoor heeft 
deze groep het inkomen wel duidelijk zien stijgen, tussen 1994 en 2000 met gemid-
deld 10%, terwijl ook de belastingherziening relatief goed uitgepakt lijkt te hebben. 
Na 2001 is hun gemiddelde inkomen echter stabiel gebleven. Dit is het effect van 
twee tegengestelde ontwikkelingen. Allereerst is de nettoarbeidsparticipatie  van 
ouderen in die periode door blijven stijgen en hadden ondanks de recessie steeds 
meer ouderen een inkomen uit werk, waardoor het gemiddelde inkomen stijgt. Daar-
tegenover staat dat de koopkrachteffecten  van de verhoogde pensioenpremies  en de 
loonmatiging ook deze groep getroffen heeft. Per saldo is hun gemiddelde inkomen 
stabiel gebleven.

Ouderen vanaf 65 jaar kunnen niet meer werkloos  worden en zij hoeven ook geen 
pensioenpremies  meer te betalen. Het gevolg hiervan is dat hun inkomen  relatief 
weinig afhankelijk is van de conjunctuur. Hun pensioen  wordt jaarlijks geïndexeerd 
waardoor hun inkomenspositie  in de jaren 2001-2003 er per saldo beter op gewor-
den is. Dit komt ook doordat de indexatie  van de aanvullende pensioenen  iets achter 
loopt bij de algemene economische ontwikkeling. Ouderen profi teerden daardoor 
in 2002-2003 nog van de gunstige economische ontwikkeling in 2001. Volgens de 
Vereniging van de Bedrijfstakpensioenfondsen ontving in 2003 70% van de gepensi-
oneerden van haar leden een indexatie van 3,5% of meer (de infl atie over 2002) (vvb 
2002). 23% kreeg minder dan 3,5% erbij. De overige 7% van de gepensioneerden 
kreeg geen indexering. Een jaar later was de gemiddelde indexatie aanmerkelijk 
lager. In het jaar 2004 was de gemiddelde stijging van het pensioen 1,6%, terwijl de 
infl atie van het jaar ervoor 2,1% was (vvb 2004).

De groep met de laagste inkomens  zijn de ouderen in instellingen en tehuizen, wat 
bij deze groep vrijwel altijd een verzorgings- of verpleeghuis   is. Hun gemiddelde 
inkomen was in 1994 ongeveer 11.400 euro (prijsniveau 2003). Dit lage inkomen 
houdt verband met het geringe aantal aanvullende pensioenen  bij deze groep oude-
ren.6 Voorts is er een selectie-effect: ouderen met een laag inkomen komen sneller 
in een instelling terecht dan degenen met een hoog inkomen. Deze laatste groep is 
vaak nog in staat zorg  in te kopen waardoor zij niet opgenomen hoeven te worden 
(Timmermans en Woittiez 2004b). In lijn met de rest van de ouderen is het inkomen 
van tehuisbewoners  in 1994-2000 ongeveer met 11% gegroeid. Ook in de periode 
daarna komt de stijging van hun inkomen overeen met de stijging bij 75-plussers in 
particuliere huishoudens. Dit betekent dat hun relatieve positie in de afgelopen jaren 
niet veel veranderd is.
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5.4 Vooruitzichten

Tot en met 2003 is het inkomen  van ouderen gemiddeld sterker gestegen dan het 
inkomen van jongere volwassenen. Over de jaren daarna zijn er nog geen inko-
mensgegevens bekend. Aan de hand van inkomensramingen gemaakt voor de 
Armoedemonitor 2005 is het echter mogelijk inzicht te bieden in de recente inko-
mensveranderingen . De ramingen kennen diverse onzekerheden. Zo kan in 2006 de 
ontwikkeling van de energiekosten, de feitelijke hoogte van de nominale premies 
van de zorgverzekering, het mogelijke niet-gebruik van de zorgtoeslag en de inko-
mensontwikkeling van zelfstandigen en (ex-)ontvangers van  een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering  ertoe leiden dat de koopkrachtontwikkeling  anders uitpakt dan is 
verondersteld. Ook is in de koopkrachtberekeningen verondersteld dat alle huishou-
dens profi teren van de afschaffi ng van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbe-
lasting. Huishoudens met een laag inkomen maken evenwel meestal gebruik van de 
kwijtscheldingsregeling zodat deze maatregel voor hen geen effect heeft.

In de ramingen is noodzakelijkerwijs gebruikgemaakt van een andere groepsinde-
ling dan gebruikelijk in de Rapportage ouderen. Daarnaast is een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen huishoudens onder en boven de lage-inkomensgrens .7 De 
ramingen zijn gebaseerd op de cijfers uit de Macro Economische Verkenning 2006 (cpb 
2005), die gepubliceerd is in september 2005. De meest recente ramingen uit het 
Centraal Economisch Plan 2006 (cpb 2006) verschillen marginaal ten opzichte van deze 
eerdere ramingen. Volgens de laatste cijfers daalde de koopkracht  bij de verschil-
lende groepen in 2005 iets sterker (verschil tussen de 0,0 en 0,5 procentpunt), maar 
laat 2006 voor vrijwel alle groepen een iets positiever beeld zien ten opzichte van de 
Macro Economische Verkenning (verschil maximaal 0,5 procentpunt). De maatre-
gelen van het kabinet om de zorgtoeslag per 1 juli 2006 niet te verlagen heeft naar 
schatting een positief effect op de koopkracht van ongeveer 0,5% bij huishoudens 
met zorgtoeslag (cpb 2006; szw 2006). Per saldo verandert dit weinig aan het totale 
beeld over de periode 2004-2006 (szw 2006). Tabel 5.4 laat zien wat de geraamde 
koopkrachteffecten zijn voor verschillende groepen op basis van de Macro Economische 
Verkenning 2006.

De tabel laat zien dat de jaren 2004, 2005 en 2006 duidelijk verschillend zijn. In 2004 
gingen enkele groepen er volgens de ramingen iets op vooruit; andere groepen laten 
een kleine min zien. Voor 2005 is het beeld negatief: alle groepen zijn er duidelijk in 
koopkracht  op achteruitgegaan. Het jaar 2006 brengt echter verlichting. Vrijwel alle 
groepen kunnen een koopkrachtverbetering tegemoet zien.
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Tabel 5.4
Gemiddelde verwachte koopkrachtmutaties voor enkele sociaal-economische groepen, 2004-2006 (in procenten)

2004 2005 2006 totaal effect 2004-2006

onder de lage-inkomensgrens 2003

werknemer zonder kinderen –0,1 –1,9 0,1 –1,9
werknemer met kinderen 0,0 –1,2 3,3 2,1
alleenstaande met uitkering –0,2 –2,5 0,0 –2,7
gezin met uitkering 0,0 –1,5 0,4 –1,1
65-plusser met anderen 0,2 –0,5 1,3 1,0
65-plusser alleenstaande 0,5 –0,7 2,0 1,8

boven de lage-inkomensgrens 2003

werknemer zonder kinderen –0,8 –1,9 0,1 –2,6
werknemer met kinderen –0,3 –1,4 1,9 0,2
alleenstaande met uitkering –0,7 –2,8 –0,1 –3,6
gezin met uitkering –0,3 –1,9 0,4 –1,8
65-plusser met anderen 0,3 –0,6 1,1 0,8
65-plusser alleenstaande 0,4 –0,9 1,9 1,4

Bron: SCP/CBS (2005)

Over de gehele periode 2004-2006 gekeken is de koopkrachtontwikkeling  positief 
voor de werknemers  met kinderen  en huishoudens boven de 65 jaar. Vooral de werk-
nemers met kinderen onder de lage-inkomensgrens  hebben in totaal een plus van 
2,1%. Dit komt doordat zij in het nieuwe zorgstelsel geen ziektekostenpremies voor 
kinderen hoeven te betalen, terwijl zij wel profi teren van de verschillende compens-
erende belasting- en premiemaatregelen.

Ook de ouderen, zowel de alleenstaanden  als de samenwonenden  boven en onder 
de lage-inkomensgrens , gaan er in de periode 2004-2006 op vooruit. Deze ontwik-
keling is met name in de jaren 2004 en 2006 te zien. In 2004 hadden ze een relatief 
kleine koopkrachtverbetering  (tussen 0,2 en 0,5 procentpunt), terwijl de andere 
groepen gelijk bleven of in koopkracht achteruit gingen. In 2005 was de ontwikke-
ling weliswaar negatief, maar de ‘minnen’ zijn beperkt ten opzichte van die voor de 
andere groepen. Tot slot laat ook 2006 voor ouderen een positief beeld zien, terwijl 
de uitkeringsontvangers  en de werknemers  zonder kinderen  nauwelijks een inko-
mensverbetering  tegemoet mogen zien.

Voor de ouderen boven de 65 zet de gunstige ontwikkeling van het inkomen over 
de periode 1994-2003 dus na 2003 door. De vraag is of dit ook geldt voor de oude-
ren van 55-64 jaar. Een fl ink deel van deze groep is afhankelijk van een uitkering. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat ongeveer 36% een uitkering als belangrijkste inkomensbron  
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heeft. De koopkrachtcijfers voor de alleenstaande  uitkeringsgerechtigden zijn in 
2004-2006 duidelijk het slechtst. Boven de lage-inkomensgrens  gaat men er per saldo 
3,6 procentpunten op achteruit. Onder deze grens is dat 2,7 procentpunten. Met 
name in 2005 daalde de koopkracht  sterk. Daarbij komt dat de kansen van 55-plus-
sers op de arbeidsmarkt  slecht zijn. De ouderen met een uitkering  hebben het dus 
moeilijker gekregen in de periode 2004-2006.

5.5 Armoede en inkomensongelijkheid 

In de publieke opinie bestaan er twee beelden van ouderen. Aan de ene kant is er 
de oudere die geen of een klein pensioentje heeft en zeer moeilijk kan rondkomen . 
Daartegenover staat de oudere die er warmpjes bij zit. Tabel 5.5 laat zien welk per-
centage van de particuliere huishoudens boven de 35 jaar onder de lage-inkomens-
grens  leeft. Deze grens wordt in de Armoedemonitor 2005 gebruikt om de armoede  in 
Nederland in beeld te brengen (scp/cbs 2005). In 2003 leefde gemiddeld 9,1% van de 
huishoudens onder deze grens. Als we de verschillen per leeftijdsgroep  bezien, dan 
valt op dat de ouderen boven de 65 jaar onder het gemiddelde zitten (7,0%, 104.000 
huishoudens, ofwel 119.000 personen), terwijl de 55-64-jarigen met 10,4% (116.000 
huishoudens, ofwel 153.000 personen) erboven zitten.
Dit staat in groot contrast met 1994. Toen waren de percentages voor 65-plussers 
met een laag inkomen  hoger dan in 2003. Van de 75-plussers was zelfs meer dan 
30% arm. In de loop van de jaren heeft het inkomensbeleid  dus vooral zijn vruchten 
gebracht bij de ouderen boven de 65 jaar. Zij zijn niet meer vaker arm dan gemiddeld, 
maar juist minder vaak. Het gevolg hiervan is dat de 55-64-jarigen degenen zijn met 
het hoogste armoederisico. Deze groep was in 1994 minder vaak arm dan algemeen 
gemiddeld.

Tabel 5.5
Huishoudens onder de lage-inkomensgrens  naar leeftijd van de hoofdkostwinner, hoofdkostwinners van 35 jaar 
en ouder, 1994-2003 (in procenten)b 

1994 1998 2000 2001a 2003

allen ≥ 35 jaar 15,5 12,8 9,0 8,9a 9,1
35-54 jaar 12,1 11,0 7,6 8,5a 9,8
55-64 jaar 14,2 13,5 9,7 10,5a 10,4
65-74 jaar 17,3 11,7 8,9 7,2a 7,0
≥ 75 jaar 30,2 21,1 15,9 10,3a 7,0
a Vanwege een revisie in 2001 zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf 2001 voorlopige cijfers.
b Exclusief huishoudens in instellingen en tehuizen.

Bron: CBS (IPO’94-’03) SCP-bewerking
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De daling van het algemene armoedecijfer  heeft zich met name in 1994-2000 voor-
gedaan. In die periode is het armoedepercentage bij alle huishoudens waarvan het 
hoofd 35 jaar of ouder was, gedaald van 15,5 naar 9,0. Ook bij ouderen boven de 
65 jaar is het bijna gehalveerd: van 17,3 naar 8,9 bij de 65-74-jarigen en van 30,2 naar 
15,9 bij de 75-plussers. Anders dan bij de 35-54-jarigen is na 2001 het armoedepercen-
tage van ouderen, in lijn met hun inkomensontwikkeling , verder gedaald en in 2003 
was het zelfs lager dan het algemene gemiddelde. In die zin hoeft ‘oud’ niet meer 
met ‘arm’ geassocieerd te worden.

Het beeld van een relatief lage armoede  onder ouderen contrasteert met het feit uit 
tabel 5.3 dat hun gemiddelde inkomen  aan de lage kant is. Een reden hiervoor is dat 
vrijwel alle ouderen aow  ontvangen. In de loop van de jaren is de netto-aow (incl. 
ouderenkorting ) dicht bij de armoedegrens  komen te liggen, waardoor ouderen 
minder vaak arm zijn. Naast deze ontwikkeling speelt mee dat de huidige generatie  
ouderen in het algemeen een beter pensioen  hebben opgebouwd dan voorgaande 
generaties. Tot slot heeft in 2001 een revisie van het Inkomenspanelonderzoek 
plaatsgevonden, waardoor sindsdien ook ‘kleine’ rente-inkomsten in het inkomen 
worden meegeteld.8 Hierdoor komt het inkomen van ouderen al snel boven de 
armoedegrens uit.

Figuur 5.1 laat zien dat weinig ouderen echt arm zijn, maar ook dat weinig ouderen 
echt rijk zijn. De groep vlak boven de armoedegrens  met een inkomen  tussen 100% 
en 120% van het lage inkomen, is groot ten opzichte van de andere leeftijdscate-
gorieën. Vooral bij de 75-plussers is dit aandeel hoog: 23% in 2003. Bij de jongeren 
(35-54) lag het op 7%. Een relatief groot deel van de ouderen heeft dus een inkomen 
vlak boven de armoedegrens. Dit verklaart waarom het gemiddelde inkomen van de 
65-plussers laag ligt, zonder dat het armoedepercentage  hoog ligt.
Opvallend is ook hier de positie van de 55-64-jarigen. Het aandeel armen van deze 
groep is hoger dan dat van de andere groepen, maar het aandeel met 100% tot 120% 
van het lage inkomen  is aanmerkelijk kleiner dan bij de 65-plussers: in 2003 6%. 
Tegelijkertijd is het aandeel ‘rijken’ het grootst bij de 55-64-jarigen: 17% had meer 
dan driemaal het lage inkomen in 2003. In deze groep is de inkomensongelijkheid  
dus het grootst.



95De fi nanciële positie

Figuur 5.1
Verdeling van het inkomen naar leeftijd, bevolking van 35 jaar en ouder, 1994 en 2003 (in procenten)

Bron: CBS (IPO’94 en ’03) 
SCP-bewerking 
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Per saldo heeft een steeds kleiner deel van de ouderen een inkomen  onder de lage-
inkomensgrens . Toch is er een groep die nog altijd onder de armoedegrens  valt. De 
vraag is welke groep dat is en wat de reden ervan is. We beschouwen de 65-minners 
en de 65-plussers apart (tabellen 5.6 en 5.7). Uit tabel 5.1 is gebleken dat ouderen van 
55-64 jaar relatief vaak een uitkering hebben , zowel een vut -/prepensioenuitkering  
als een arbeidsongeschiktheids- , werkloosheids-  of bijstandsuitkering . Tabel 5.6 
toont de kans op een laag inkomen naar bron van het inkomen  bij huishoudens 
waarvan het hoofd 55-64 jaar is.

Ouderen met een arbeidsongeschiktheids-  of een bijstandsuitkering  als belang-
rijkste inkomensbron  hebben een zeer grote kans hebben om arm te zijn. Met name 
voor de laatste groep is die kans hoog: 72%. Alhoewel slechts een klein deel van de 
huishoudens afhankelijk is van een bijstandsuitkering (6%), zorgt de grote kans op 
armoede  ervoor dat deze groep een fors deel van de huishoudens onder de lage-inko-
mensgrens  omvat: 42%. Ook de huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring hebben een hoog risico om onder de lage-inkomensgrens te belanden. Zoals te 
verwachten is, hebben degenen met werk een lage kans op armoede (1%).
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Tabel 5.6
Huishoudens beneden de lage-inkomensgrens  naar belangrijkste bron van inkomen, huishoudens met een 
hoofdkostwinner van 55-64 jaar, 2003 (in procenten)a

alle 
huishoudens

kans op laag
inkomen

huishoudens
onder lage-inkomensgrens

aantal huishoudens 1.085.000 10,4 112.000
belangrijkste inkomensbron

loon 45 1 5
winst 14 13 15
VUT/(pre)pensioen 21 5 10
arbeidsongeschiktheidsuitkering 11 22 24
werkloosheidsuitkering 2 8 2
bijstandsuitkering 6 72 42
vermogen/eigen huis 1 11 1
overig/geen inkomsten 0 19 1

a Exclusief huishoudens in instellingen en tehuizen.

Bron: CBS (IPO’03) SCP-bewerking

De kans dat een huishouden waarvan het hoofd met vut  of prepensioen  is, onder 
de lage-inkomensgrens  belandt, is klein: slechts 5%. Dit komt doordat de vut-uit-
kering in het algemeen 80% tot 90% van het voorgaande inkomen  was, zodat het 
inkomen redelijk vergelijkbaar is met een looninkomen. Via deze uittreedroute  stop-
ten mensen op vrijwillige basis met betaald werken. Als de vut-uitkering zo laag 
zou zijn dat men onder de armoedegrens  uitkomt, dan zouden werknemers  waar-
schijnlijk eerder kiezen voor doorwerken. Bij het prepensioen kunnen werknemers 
kiezen op welk moment zij stoppen met werken , maar geldt wel dat eerder uittreden  
resulteert in een lagere prepensioenuitkering. We mogen veronderstellen dat men 
doorwerkt totdat de prepensioenuitkering zich op een redelijk niveau bevindt. Per 
saldo is hierdoor de kans op armoede  voor vutters en pre-gepensioneerden klein. 
Armoede komt dus vooral voor bij degenen voor wie de uittreedroute onvrijwillig is 
geweest: de arbeidsongeschikten en de bijstandsgerechtigden.

Ook een deel van de 65-plussers heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens . 
Het besteedbaar inkomen  op basis van de aow-uitkering  was in 2003 9900 euro per 
jaar. De lage-inkomensgrens lag bij 10.200 euro per jaar. Dit betekent dat elke oudere 
die meer dan 300 euro aan extra inkomsten had, in principe niet meer als arm wordt 
aangemerkt. Voor een paar waren deze bedragen respectievelijk 13.800 en 14.300 
euro.
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Tabel 5.7
Kenmerken van het inkomen onder of boven de lage-inkomensgrens  van huishoudens met een hoofd van 65 jaar 
en ouder, 2003 (in procenten)b

laag inkomen geen laag inkomen

overige inkomsten lager dan 300 resp. 500 euroa per jaar 88 44
geen aanvullend pensioen 83 10
onvolledige AOW 35 6
negatieve rente-inkomsten 8 9
negatieve inkomsten vanwege eigen woning 7 11
overige negatieve inkomsten 3 1
a 300 euro bij alleenstaanden en 500 euro bij paren.
b Exclusief inwoners in instellingen en tehuizen.

Bron: CBS (IPO’03) SCP-bewerking

Uit tabel 5.7 blijkt dat de meeste huishoudens met een laag inkomen  (88%) naast de 
aow  geen of weinig overige inkomsten zoals inkomen uit arbeid  of rente, hebben. 
Ook hebben zij meestal geen aanvullend pensioen . Dit laatste blijkt bepalend te 
zijn, want 90% van de huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens  
hebben wel een aanvullend pensioen .

Van de huishoudens met een laag inkomen heeft ongeveer 35% geen volledige aow . 
Dit kan komen doordat men een tijd in het buitenland gewoond heeft (expatriates, 
ontwikkelingswerkers). Voor elk jaar dat men niet in Nederland gewoond heeft, 
wordt 2% van de aow-uitkering ingehouden.9 Een grotere groep bestaat echter uit 
allochtonen  die zich in Nederland gevestigd hebben. Uit de opgaven van de Soci-
ale Verzekeringsbank blijkt dat het aandeel gekorte aow-uitkeringen 7% was (svb 
2006). In totaal ontvangen 170.000 mensen in Nederland een gekorte aow-uitkering. 
De schatting op basis van het ipo geeft een iets lager percentage van 6.10

Een onvolledige aow-uitkering  zorgt niet noodzakelijk voor een laag inkomen  
onder ouderen. Vaak heeft men aanvullende inkomsten. Allochtonen hebben echter 
vaak geen aanvullend pensioen  kunnen opbouwen doordat zij werkzaam waren in 
laagbetaalde banen (Schellingerhout 2004). Daardoor hebben veel ouderen met een 
gekorte aow een laag inkomen. Wanneer dat beneden het sociaal minimum komt, 
kan de gekorte aow via de bijstand  aangevuld worden tot het niveau van de aow-uit-
kering. Er zijn evenwel aanwijzingen zijn dat een deel van deze groep geen gebruik 
maakt de aanvullende bijstandsregeling (Nederland et al. 2005).
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5.6 Rondkomen en schulden 

Het inkomen  van ouderen is in de laatste jaren duidelijk verbeterd. Toch is hun inko-
men gemiddeld nog steeds lager dan dat van de jongere leeftijdsgroep . Daartegen-
over staat dat ouderen in het algemeen gemakkelijker kunnen rondkomen  met hun 
inkomen. Vaak zijn hun behoeften ook lager (Van den Bosch 2002). Anders gezegd: 
als een oudere van 80 jaar en een jongere van 40 jaar beiden 1000 euro in de maand 
te besteden hebben, dan zal de jongere eerder een tekort ervaren dan de oudere. 
Tabel 5.8 laat zien welk deel van de verschillende leeftijdsgroepen zegt ‘gemakkelijk’ 
en welk deel zegt ‘moeilijk’ rond te kunnen komen.

De stijgende welvaart in het afgelopen decennium heeft ervoor gezorgd dat steeds 
meer mensen zeggen (zeer) gemakkelijk te kunnen rondkomen  van hun inkomen . 
Van alle huishoudens met een hoofd van 35 jaar en ouder gaf in 1994 ongeveer 42% 
aan gemakkelijk of zeer gemakkelijk te kunnen rondkomen. Dit is gestegen naar 
55% in 2003. Deze stijging is bij alle leeftijdscategorieën te zien, zowel jongeren als 
ouderen kunnen gemakkelijker rondkomen dan voorheen. De groep van 55-64 jaar 
is in het algemeen het meest tevreden. In 1994 kon 45% gemakkelijk rondkomen, in 
2003 was dat 57%. De huishoudens van 75 jaar en ouder zijn het minst positief over 
hun inkomen. In 1994 zei slechts 39% dat zij gemakkelijk konden rondkomen. Dit 
is gestegen naar 54% in 2003, waardoor het verschil met het algemene gemiddelde 
minimaal is geworden. Naast de leeftijd is ook de huishoudenssamenstelling  van 
belang. Met name alleenstaande  oudere vrouwen  kunnen minder vaak gemakkelijk 
rondkomen. In 2003 kon slechts 43% dit.

Naast de grote groep die gemakkelijk rond kan komen, zijn er ook huishoudens 
die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In 1994 kon 17% van alle 
huishoudens met een hoofd van 55 jaar en ouder moeilijk rondkomen . Dit percentage 
daalde naar 10 in 2001, het jaar waarin de economie  het best presteerde, en bleef 10 in 
2003.

Tabel 5.8 laat zien dat de jongere huishoudens meer last hebben gehad van de reces-
sie. Daar steeg het percentage van 8 in 2001 naar 14 in 2003. Zoals in paragraaf 5.3 
is aangegeven, komt dit doordat veel jongeren werkloos  zijn geworden en doordat 
werkenden  in koopkracht  erop achteruitgegaan zijn. In lijn met de armoedecijfers  
gaven de ouderen in 1994 vaker dan de jongeren aan moeilijk rond te komen. In 2003 
is dit omgekeerd. Toen gaven de jongeren vaker te kennen de eindjes lastig aan elkaar 
te kunnen knopen.
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Tabel 5.8
Beoordeling van het inkomen  door huishoudens naar leeftijd van de hoofdkostwinner, hoofdkostwinners van
35 jaar en ouder, 1994-2003 (in procenten)a

1994 1998 2001 2003b 

kan makkelijk / zeer makkelijk rondkomen

35-54 jaar 42 51 54 55
≥ 55 jaar wv. 42 49 51 56

55-64 jaar 45 53 54 57
65-74 jaar  41 48 51 57
≥ 75 jaar 39 45 47 54
paar 50 58 60 64
alleenstaande vrouw 28 32 37 43
alleenstaande man 48 58 54 59

kan moeilijk / zeer moeilijk rondkomen

35-54 jaar 13 9 8 14
≥ 55 jaar wv. 17 12 10 10

55-64 jaar 15 13 12 11
65-74 jaar  17 11 10 11
≥ 75 jaar 18 11 8 8
paar 10 7 6 9
alleenstaande vrouw 26 21 15 13
alleenstaande man 18 8 8 8

a Exclusief huishoudens in instellingen en tehuizen.
b Het jaar 2003 is gebaseerd op het POLS. Hierdoor zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar.

Bron: CBS (SEP’94-’01, POLS’03) SCP-bewerking

Bij de verschillende leeftijdscategorieën  van 55 jaar en ouder is er geen duidelijk 
verschil tussen 2001 en 2003. Wel is opvallend dat vooral paren het sinds 2001 naar 
eigen zeggen moeilijk hebben gekregen. Dit contrasteert met het feit dat er ook 
meer oudere paren zijn die in dezelfde periode aangaven het gemakkelijk te hebben 
kregen. Het aandeel paren dat zegt ‘niet moeilijk / niet makkelijk’ te kunnen rond-
komen , is dus aanmerkelijk kleiner geworden.

Het al dan niet kunnen rondkomen  is een algemene indicator voor de mate waarin 
mensen voldoende inkomen  hebben. Tabel 5.9 laat de specifi eke problemen van niet 
kunnen rondkomen zien.
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Tabel 5.9
Specifi eke problemen van huishoudens die niet rondkomen  met hun inkomen , naar leeftijd en huishoudenssa-
menstelling, huishoudens met een hoofd van 35 jaar en ouder, 2003 (in procenten)a

35-54
jaar

≥ 55
jaar

55-64
jaar

65-75
jaar

≥ 75
jaar

paar 
≥ 55 
jaar 

alleen-
staande man
≥ 55 jaar

alleen-
staande vrouw  
≥ 55 jaar

betalingsachterstand in het 
laatste jaar 

elektriciteit, gas of water 3 1 – – – – – –
afbetaling schulden 2 1 – – – – – –
huur of hypotheek 3 1 – – – – – –

onvoldoende geld voor 

een warme maaltijd met vlees, 
kip of vis om de andere dag 4 4 4 3 4 5 4 3
verwarming van het huis 7 5 5 4 5 4 4 5

het regelmatig kopen van 
nieuwe kleren 15 13 13 13 13 10 11 18

een keer per maand familie of 
kennissen te eten vragen 9 8 8 8 9 7 9 11
versleten meubels vervangen 23 20 18 22 19 15 19 28
een week vakantie per jaar 44 28 34 29 24 26 20 34

a Exclusief huishoudens in instellingen en tehuizen.
– Onvoldoende waarnemingen (< 25).

Bron: CBS (POLS’03) SCP-bewerking

Ouderen hebben, ondanks hun lagere inkomens , minder vaak een betalingsachter-
stand dan de jongere leeftijdsgroep . Een verklaring is dat ouderen zich minder vaak 
geconfronteerd zien met veranderingen zodat zij ook minder vaak met aanpassings-
schulden te maken krijgen. Dit zijn schulden  die mensen maken als plotseling het 
inkomen sterk daalt door bijvoorbeeld werkloosheid  of arbeidsongeschiktheid  of als 
de bestedingen  sterk stijgen (Jehoel-Gijsbers 2005: 55-58). Daarnaast is in de laatste 
jaren de koopkracht  van jongeren gemiddeld gedaald, terwijl dit bij de ouderen niet 
het geval was.

4% van de ouderen had in 2003 te weinig geld om om de dag een warme maaltijd te 
eten. Op dit punt verschillen ouderen niet van jongeren en zijn er ook geen duidelijke 
verschillen binnen de groep ouderen. Op de andere punten zijn die er wel. Ouderen 
hebben minder moeite met het verwarmen van het huis, het kopen van kleding, het 
te eten vragen van familie  en het vervangen van versleten meubels. Het verschil met 
de jongeren is echter niet heel groot. Alleen bij het onderdeel ‘vakantie’ is dat wel het 
geval. Jongeren hebben duidelijk meer moeite om deze te betalen. Overigens zou dit 
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verschil ook veroorzaakt kunnen worden doordat jongeren hogere eisen stellen aan 
een vakantie.

Binnen de groep ouderen zijn de verschillen klein. Alleen de alleenstaande  vrouwen  
scoren op verschillende posten (kleding, vakantie, meubels en uitnodigen voor eten) 
slechter dan de ouderen in het algemeen. Daarnaast heeft de groep 55-64-jarigen 
naar verhouding vaak onvoldoende geld om op vakantie te gaan. Ook hier is ondui-
delijk in hoeverre het verwachtingsniveau daar debet aan is.

Van de 4,1 miljoen 55-plussers in 2004 leefden er 150.000 in een instelling,11 van 
wie 100.000 in een verzorgingstehuis en 50.000 in een verpleeghuis  (cbs 2006b). In 
een tehuis ontvangen ze, naast zorg , maaltijden en onderdak. De bewoners betalen 
hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Een groot deel van de items in tabel 5.9 
(problemen met huur/hypotheek, energie, warme maaltijd) zijn voor deze mensen 
niet relevant. Om enig inzicht te krijgen in hun fi nanciële situatie zijn daarom in het 
onderzoek Ouderen in instellingen (oii) enkele andere vragen gesteld (tabel 5.10).

Tabel 5.10
Specifi eke problemen met rondkomen  met het inkomen  van ouderen in een verzorgings-  of verpleeghuis ,
55-plussers, 2000 en 2004 (in procenten)

verzorgingshuis verpleeghuisa

2000 2004 2000 2004

kan goed rondkomen 42 48 48 49
kan (zeer) moeilijk rondkomen 16 15 18 16
kan rondkomen met f inanciële hulp van familie of kinderen 7 7 11 9

heeft onvoldoende geld om 

te kunnen telefoneren 4 3 13 9
af en toe een cadeautje te kopen 14 9 13 13
regelmatig nieuwe kleren te kopen 17 17 15 13
af en toe een uitstapje te maken 23 22 21 20
jaarlijks een week op vakantie te gaan 39 33 . .

a Zowel psychogeriatrische als somatische verpleeghuizen.

Bron: SCP (OII’00 en ’04)

Ook bij deze groep hebben zich enkele positieve veranderingen voorgedaan. Het aan-
deel verzorgingshuisbewoners  dat goed rond kan komen, is gestegen van 42% naar 
48% en het aandeel dat (zeer) moeilijk rond kan komen, is licht gedaald. Toch is er in 
2004 nog steeds een groep die fi nancieel afhankelijk is van familie  of kinderen : 7% 
van de mensen in een verzorgingstehuis geeft te kennen dat dit voor hen geldt. De 
vragen of men voldoende geld heeft om zich bepaalde dingen te kunnen veroorloven, 
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worden eveneens door een aantal mensen negatief beantwoord. Een klein deel zegt 
te weinig geld te hebben om te kunnen telefoneren. Dit percentage was 4% in 2000 
en 3% in 2004. Als het gaat om grotere uitgaven , zoals voor een cadeautje of nieuwe 
kleren of een uitstapje, liggen de percentages hoger: tussen 9 en 22. En voor een 
derde van de ouderen in een verzorgingstehuis was in 2004 een week vakantie per 
jaar te duur. De meeste percentages zijn wel (licht) gedaald sinds 2000.

De cijfers voor de verpleeghuisbewoners  zijn iets ongunstiger dan die voor verzor-
gingshuisbewoners . Zij zeggen iets vaker moeilijk te kunnen rondkomen  en hulp  van 
de familie  nodig te hebben. Ook hierin is in vergelijking met 2000 een verbetering te 
zien. Het percentage mensen dat goed rond kan komen, is iets gestegen en het per-
centage dat (zeer) moeilijk rond kan komen, is iets gedaald. In lijn hiermee zeiden in 
2004 minder ouderen in een verpleeghuis dat zij te weinig geld hebben om te telefo-
neren dan in 2000. Ditzelfde geldt voor het kopen van een cadeautje en nieuwe kleren 
of het doen van een uitstapje. Opvallend is dat bij de laatste twee vragen (kleren en 
uitstapje) mensen in een verpleeghuis minder problemen rapporteren dan die in 
een verzorgingshuis . Blijkbaar is hun behoefte om hieraan geld te besteden minder 
groot. Daarentegen geven zij aan wel meer moeite te hebben met de kosten van de 
telefoon en het kopen van cadeautjes.

5.7 Bestedingen 

Besteden ouderen hun inkomen  anders dan de jongere volwassenen? Tabel 5.11 geeft 
hierin inzicht. Voor de groepen van 35-54 jaar, 55-64 jaar en 65 jaar en ouder is op 
basis van het budgetonderzoek vastgesteld waaraan ouderen hun inkomen uitgeven. 
Een eerste conclusie is dat 65-plussers relatief veel aan vaste lasten  besteden.12 Gro-
tendeels komt dit doordat zij relatief lage inkomens hebben, terwijl de huur(waarde)  
niet navenant lager is. Vaak wordt beargumenteerd dat de woonlasten van ouderen 
met een eigen huis laag zijn omdat de hypotheek meestal afgelost is. In tabel 5.11 is 
dit niet te zien omdat de huurwaarde van de eigen woning  in deze tabel tot de vaste 
lasten is gerekend.13 Een oudere met een afgelost eigen huis met alleen een aow-
uitkering , besteedt in deze systematiek dus relatief veel aan zijn of haar woning. 
De gedachte hierachter is dat ook een eigen woning niet snel vervangen kan worden 
door een goedkopere (huur)woning en in die zin een ‘vaste last’ is. Een moeilijk te 
beantwoorden vraag is in hoeverre ouderen er vrijwillig of bewust voor kiezen er 
relatief veel aan uit te geven. Het is mogelijk dat zij niet in staat zijn een goedkopere 
woning te betrekken, waardoor zij een groot deel van hun budget hieraan uit moeten 
geven. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat zij ervoor kiezen om in hun relatief 
dure woning te blijven, ondanks hun relatief lage inkomen.

In lijn met de huur(waarde)  besteden ouderen ook relatief veel aan de overige vaste 
lasten : water en energie, verzekeringen, en consumptieve belastingen. Wel zijn 
hierbij enkele positieve ontwikkelingen te zien. Ouderen geven in 1999/’00 duide-
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lijk minder uit aan water en energie evenals aan verzekeringen ten opzichte van 
1994/’95. Met name deze posten bepalen de dalende vaste lasten bij de 65-plussers in 
die  periode. Ook in 2003 is er een daling te zien van de vaste lasten. Deze daling is 
vrijwel geheel het gevolg van de nieuwe berekeningsmethode van de huurwaarde in 
2003. We kunnen dus niet concluderen dat in de periode 2000-2003 de vaste lasten 
verder gedaald zijn.

Tabel 5.11
Bestedingspatronen van huishoudens naar leeftijd van het hoofd van het huishouden, 35 jaar en ouder,
1994-2003 (in procenten van de totale consumptie) 

35-54 jaar 55-64 jaar ≥ 65 jaar

’94/’95 ’99/’00 2003a ’94/’95 ’99/’00 2003a ’94/95 ’99/’00 2003a

totale consumptie (x 1000 euro) 24,0 28,2 33,1 20,6 24,3 28,2 14,7 18,1 20,4

vaste lasten 33 32 30 37 36 35 44 42 41
huurwaardea 21 20 19 25 24 22 29 28 27
water en energie 5 5 6 5 6 6 7 6 7
verzekeringen 5 5 4 5 4 5 5 5 5
consumptieve belastingen 2 2 2 2 2 2 3 3 3

overige uitgaven 67 68 70 63 64 65 56 58 59
woninginrichting 9 8 8 9 9 8 8 8 8
voeding 17 16 16 17 16 17 17 16 16
kleding en schoeisel 7 7 7 6 6 5 5 6 5
dienstverlening en verzorging 4 4 4 3 3 4 4 5 5
ontwikkeling 3 4 4 2 3 3 2 2 3
sport, spel en vakantie 6 6 7 6 6 6 4 5 4
diverse ontspanning 7 7 7 6 6 7 5 5 5
verkeer, vervoer en telefoon 13 15 16 13 14 15 9 10 11
diverse overige bestedingen 1 1 1 1 1 1 2 1 2

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100
a Voor eigenwoningbezitters is in 2003 de huurwaarde berekend conform de werkwijze in de Nationale Rekeningen. Voorheen werd 

de huurwaarde getaxeerd. De getaxeerde huurwaarde was in 2000 ongeveer 600 euro per jaar hoger dan de huurwaarde conform 
de Nationale Rekeningen. Als percentage van het budget scheelt dit ongeveer 1 procentpunt.

Bron: CBS (BO’94-’95, ’99-’00 en ’03) SCP-bewerking

De 55-64-jarigen hebben een middenpositie. Zij gaven in 2003 ruim 35% uit aan vaste 
lasten . Net als bij de 65-plussers wordt dit deel vooral bepaald door de huur(waarde) . 
In absolute bedragen is de gemiddelde huur(waarde) wel hoger dan die van de 65-
plussers. Opvallend is dat de bestedingspatronen, ondanks de stijgende welvaart, 
nauwelijks zijn veranderd in de loop van de tijd. Alleen aan ‘verkeer, vervoer en tele-
foon’ wordt door alle drie de leeftijdscategorieën  meer besteed.
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Doordat de vaste lasten  van ouderen relatief hoog zijn, is het deel dat zij aan overige 
zaken kunnen besteden naar verhouding klein. 65-plussers besteden minder aan 
kleding, ontwikkeling, verkeer en vervoer, en ontspanning dan de jongere groep. 
Opvallend is dat ouderen (relatief) meer uitgeven aan ‘diverse overige bestedingen’ , 
zoals collectes, familieverplichtingen en diverse kleine diensten als boodschappen-
bezorging.

Door de hoge vaste lasten  van ouderen kunnen zij dus minder besteden aan andere 
uitgaven. De vraag is wat de oorzaak van de hoogte van de vaste lasten is en in hoe-
verre deze samenhangt met de leeftijd of het naar verhouding lage inkomen . Daarom 
is in een regressieanalyse gekeken naar mogelijke verklaringen. In deze regressie is 
het aandeel vaste lasten gerelateerd aan het inkomen van een huishouden, de leeftijd 
van het hoofd en de huishoudenssamenstelling  (tabel 5.12).

Tabel 5.12
Resultaten regressie hoogte van het aandeel vaste lasten  op enkele achtergrondkenmerken

coëff iciënt (x 100)

constante 37,5

inkomen / totale bestedingena –0,14
huishoudenssamenstelling

alleenstaandec 0,0
paar zonder kinderen 1,3
paar met kinderen 2,8
eenoudergezin –2,5 
overig 2,3d

leeftijdb 

< 35 jaar –3,6
35-54 jaarc 0,0
55-64 jaar 1,7
≥ 65 jaar 3,8

a In deze regressie zijn de totale bestedingen gebruikt als proxy voor het (permanente) inkomen. Deze bestedingen zijn in 
afwijking van de gemiddelde totale bestedingen van het referentiehuishouden.

b Leeftijd van het hoofd van het huishouden.
c Referentiecategorie.
d Niet signif icant op 1%-niveau.

Bron: CBS(BO’98-’00) SCP-bewerking

Tabel 5.12 geeft aan dat een alleenstaande  tussen de 35 en 55 jaar met een gemiddeld 
inkomen  naar schatting ongeveer 37,5% aan vaste lasten  besteedt. Een belangrijke 
voorspeller van het percentage vaste lasten is het inkomen. Als iemand ongeveer 1% 
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meer te besteden heeft, dan daalt zijn vastelastenpercentage met 0,14. Mensen met 
een laag inkomen besteden dus relatief veel aan vaste lasten.

Naast het inkomen  is de huishoudenssamenstelling  van belang. Paren (met en 
zonder kinderen)  besteden iets meer aan de woning dan alleenstaanden.  Bij paren 
zonder kinderen is dat 1,3 procentpunt en bij paren met kinderen 2,8 procentpunten 
meer. Opvallend is dat eenoudergezinnen lagere vaste lasten  hebben dan andere 
huishoudenstypen in vergelijkbare situaties. Een mogelijke verklaring is dat men 
bij een scheiding (moet) kiezen voor een goedkope (huur)woning waardoor de vaste 
lasten relatief laag zijn.

Ook de leeftijd van het hoofd van het huishouden is relevant. Jonge huishoudens 
onder de 35 jaar hebben in vergelijkbare omstandigheden gemiddeld 3,6 procent-
punten minder aan vaste lasten  dan huishoudens met een hoofd van 35-54 jaar. In 
lijn hiermee besteden de 55-64-jarigen en de 65-plussers nog meer: respectievelijk 
1,7 en 3,8 procentpunten. De relatief hoge vaste lasten van ouderen worden dus niet 
alleen veroorzaakt doordat hun inkomen  lager is, maar ook doordat zij meer aan de 
woning besteden dan jongere huishoudens. Dit effect kan verklaard worden uit het 
gegeven dat ouderen vaak in hun oude huis blijven wonen, terwijl hun huishouden en 
inkomen in de loop van de jaren duidelijk veranderd zijn. Een alleenstaande  jonger 
dan 55 jaar zal er in het algemeen niet voor kiezen een eengezinswoning te huren of 
te kopen. Ouderen hebben in de loop van de tijd de kinderen  het huis uit zien gaan 
en zijn van een gedaald (pensioen )inkomen gaan leven. Vaak blijven zij in hun ver-
trouwde eengezinswoning wonen, zodat hun vaste lasten hoger zijn dan op basis van 
hun huishoudenssituatie en inkomen verwacht mag worden.

Uit tabel 5.11 blijkt dat 65-plussers in 1999/’00 dus 41% besteedden aan vaste lasten , 
huishoudens met een hoofd van 35-54 jaar aanmerkelijk minder: 32%. Dit is een 
verschil van 9 procentpunten. De regressie laat zien dat het leeftijdseffect hiervan 
slechts 4 procentpunten verklaart. De rest van het verschil wordt verklaard door het 
lagere inkomen  van ouderen. Gemeten in logaritmes is het inkomensverschil gemid-
deld 46%. Het inkomenseffect verklaart dus ongeveer 7% (46x0,16) van het hogere 
percentage vaste lasten. Ook de veranderende huishoudenssamenstelling  heeft een 
(klein) effect. 65-plussers wonen naar verhouding vaak als paar zonder kinderen , 
maar minder vaak als paar met kinderen of als eenoudergezin. Wanneer deze laatste 
effecten samengenomen worden, zouden ouderen per saldo 1 procentpunt minder 
aan vaste lasten besteden. We kunnen dus concluderen dat vooral het relatief lage 
inkomen het relatief hoge percentage vaste lasten van ouderen boven de 65 jaar ver-
klaart.
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5.8 Samenvatting

In het afgelopen decennium is de inkomenspositie  van ouderen duidelijk verbeterd. 
In de periode 1994-2000 steeg hun gemiddelde (reële) inkomen  iets sterker dan dat 
van de jongere volwassenen. Opvallend is dat het inkomen van de 65-plussers is 
blijven stijgen in de jaren na 2001, terwijl het gemiddelde inkomen van personen 
beneden die leeftijd in die tijd juist gedaald is. Dit komt doordat de beroepsbevol-
king  te maken heeft gehad met een stijgende werkloosheid  en negatieve koopkracht-
effecten  als gevolg van stijgende pensioenpremies . Ouderen hebben hier geen last 
van en daardoor is hun inkomen tot de laatste meting in 2003 blijven stijgen. De 
verwachting is dat de inkomensontwikkeling  van ouderen ook na 2003 gunstiger 
is geweest dan die van anderen. Alhoewel hun inkomen naar verwachting in 2005 
is gedaald, is deze daling kleiner dan die bij de mensen onder de 65 jaar. Bovendien 
is de geraamde stijging van hun inkomen in 2004 en 2006 weer hoger dan die van 
jongeren. Per saldo blijven de inkomens van ouderen zich naar verwachting relatief 
gunstig ontwikkelen, al moet bij 2006 enig voorbehoud worden gemaakt. Een opval-
lende ontwikkeling is dat de alleenstaanden  van 65-74 jaar in de laatste jaren een 
lager inkomen hebben dan de alleenstaanden 75-plussers.

Inkomens van ouderen stijgen door de verbeterende aanvullende pensioenen . Zij ont-
vangen tegenwoordig vaker een aanvullend pensioen  dan vroeger. Toch blijft de aow  
voor velen van hen de belangrijkste inkomensbron . In 2003 was dit voor 69% van de 
ouderen van 65-74 jaar het geval en voor 75% van de 75-plussers. Bij de andere oude-
ren is het aanvullend pensioen vaak de voornaamste inkomensbron. Een afnemend 
deel is afhankelijk van het eigen vermogen .

Een belangrijk gevolg van de verbeterde inkomenspositie  van ouderen boven de 
65 jaar is dat de armoede  onder deze groep in de afgelopen jaren duidelijk gedaald 
is. Gemiddeld is een 65-plusser nu minder vaak arm dan de rest van de bevolking; 
7,0% had in 2003 een inkomen  onder de armoedegrens . In 1994 waren zij juist vaker 
arm dan de rest van de bevolking. Het feit dat de armoede onder ouderen lager is dan 
onder jongeren, betekent niet dat hun gemiddelde inkomen ook hoger is dan dat van 
de rest van de bevolking boven de 35 jaar. Per saldo ligt het inkomen van ouderen 
nog steeds onder het algemeen gemiddelde. Bij de 75-plussers is dit verschil 13% en 
bij de 65-74-jarigen is het 9%.

Voor de armoede  onder ouderen van 55 tot 65 jaar geldt precies het omgekeerde. 
In 1994 telde deze groep veel minder armen dan de rest van de bevolking. In 2003 
was echter 10,4% arm terwijl het algemeen gemiddelde 9,1% was. Een belangrijke 
oorzaak is dat de inkomenspositie  van de ouderen boven de 65 jaar dusdanig verbe-
terd is, dat de 55-64-jarigen nu de groep met het hoogste armoederisico is. Vooral 
degenen met een  bijstands-  of een arbeidsongeschiktheidsuitkering  zijn relatief 
vaak arm. Daarnaast heeft deze groep weinig kansen op de arbeidsmarkt  om hun 
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inkomenspositie te verbeteren. In dit kader verdient deze groep de nodige aandacht. 
Tegenover deze arme huishoudens staat een groep rijke huishoudens in deze leef-
tijdscategorie . Ongeveer 17% van 55-64-jarigen heeft een inkomen  dat driemaal het 
lage inkomen bedraagt, het hoogste percentage van alle leeftijdsklassen. In deze 
groep ouderen zijn de inkomensverschillen dan ook het grootst.

Ouderen hebben in het algemeen relatief hoge vaste lasten . Voor een fl ink deel komt 
dit doordat hun inkomen  relatief laag is, waardoor de vaste lasten zwaar op het 
budget drukken. Ook gecorrigeerd voor hun lagere inkomen hebben ouderen echter 
hogere vaste lasten dan de jongere volwassenen.

De trends  in het inkomen  zijn terug te vinden in de beoordeling van het inkomen. 
Ouderen zeggen vaker dan in 1994 gemakkelijk te kunnen rondkomen . In dit opzicht 
is hun positie nu vergelijkbaar met die van de jongere groep. Ongeveer 56% van de 
ouderen kon in 2003 (zeer) gemakkelijk rondkomen. Dit percentage was in 1994 nog 
42%. Ook is het aandeel ouderen dat moeilijk rond kan komen, gedaald sinds 1994 
en ligt nu lager dan dat van de jongeren. De verklaring voor deze positieve cijfers is 
deels dat de bestedingsbehoefte van ouderen in het algemeen lager ligt dan die van 
jongeren. Daarnaast hebben zij meestal minder problemen met schulden . Het aan-
deel ouderen met een betalingsachterstand is kleiner dan dat van jongeren. Slechts 
1% van hen heeft te maken met achterstand in de huur of hypotheek. En ten slotte 
hebben ouderen vaker voldoende geld hebben om hun huis te verwarmen, nieuwe 
kleren te kopen of versleten meubels te vervangen, dan de jongere volwassenen.
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Noten

1 wulbz staat voor Wet uitbreiding loonbetalingsplicht bij ziekte en is ingevoerd in 
1996. De pemba staat voor Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen en is ingevoerd in 1998.

2 In het Inkomenspanelonderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen vut -, pre-
pensioen - ouderdomspensioen- en lijfrente-uitkeringen. Daarom is aangenomen dat 
alle pensioenuitkeringen gedaan voor iemands 65ste jaar vut-/prepensioenuitkeringen 
zijn. Na iemands 65ste zijn de uitkeringen als aanvullend ouderdomspensioen  geclas-
sifi ceerd.

3 Siermann et al. (2004) laten zien dat een paar zonder kinderen  37% meer inkomen  
nodig heeft dan een eenpersoonshuishouden. Een gezin met twee kinderen heeft 63% 
meer inkomen nodig.

4 Een belangrijk punt is de behandeling van thuiswonende kinderen  van 18 jaar en ouder. 
Alhoewel zij thuiswonen, heeft deze groep heeft vaak een apart budget. In deze syste-
matiek wordt dit niet meegenomen.

4 In 1995 en 1997 zijn de algemene ouderenaftrek en de specifi eke aftrek voor alleen-
staande  ouderen ingevoerd. Dit zijn vaste bedragen die ouderen van hun belastbaar 
inkomen  mogen aftrekken.

6 Doordat deze mensen in een verpleeg- of  verzorgingshuis  zijn opgenomen, zijn deze 
inkomens  niet helemaal vergelijkbaar met de inkomens van particuliere huishoudens. 
Mensen in een tehuis moeten vaak een eigen bijdrage betalen. Daartegenover staat dat 
zij minder kosten hebben.

7 De lage-inkomensgrens  is 10.200 euro in 2003 voor een alleenstaande . Voor andere 
huishoudenstypen wordt de grens aangepast met behulp van equivalentiefactoren.

8 Voor 2001 werd uitgegaan van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bij ouderen die 
geen aangifte deden, werd de rente niet in het inkomen  meegenomen. Hierdoor werd 
het inkomen voor 2000 iets onderschat.

9 Behoudens degenen die zich vrijwillig hebben verzekerd.
10 Dit komt doordat in het ipo degenen die in het buitenland wonen, niet opgenomen 

zijn. Deze groep heeft relatief vaak een onvolledige aow-uitkering .
11 Een deel van de mensen in een verzorgings- of verpleeghuis   (± 20.000 personen) is daar 

tijdelijk of is nog niet defi nitief geplaatst. Deze groep is meegerekend.
12 Doordat de bestedingen  van deze ouderen echter lager zijn dan die van jongeren, is het 

absolute bedrag aan vaste lasten  gemiddeld lager.
13 Het afl ossen van de hypotheek heeft tot gevolg dat deze (negatieve) inkomenspost niet 

meer aanwezig is. In plaats dat de bestedingen  dus dalen, wordt in deze systematiek het 
inkomen  van ouderen hoger door het afl ossen van de hypotheek.
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6  Gezondheid

Maaike den Draak (scp)

6.1 Inleiding

De nota Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing  stelt dat gezond zijn en blijven 
voor ouderen de belangrijkste voorwaarde is om aan de samenleving deel te nemen 
(vws 2005a). Dit hoofdstuk bespreekt de gezondheid  en het gezond blijven, of weer 
worden, van ouderen (55-plussers) in Nederland. Centraal staat de vraag in hoeverre 
hun gezondheidstoestand  en voorzieningengebruik  verschillen met die van en door 
jongere volwassenen (35-54-jarigen). Ook bekijken we of er in de afgelopen 10 à 
15 jaar veranderingen zijn opgetreden in de gezondheid en het gebruik van voorzie-
ningen . Daarnaast is er aandacht voor de kwetsbaarheid  van ouderen: in hoeverre 
zijn zij kwetsbaar als het over gezondheid en gebruik en aanbod van medische zorg  
gaat, en welke ouderen zijn kwetsbaar?

Het hoofdstuk begint in paragraaf 6.2 met de beschrijving van de gezondheidstoe-
stand  van ouderen aan de hand van een aantal indicatoren. Daarna presenteren we 
in paragraaf 6.3 cijfers over het gebruik van medische voorzieningen . Ook komt een 
aantal aspecten van de kwaliteit van behandeling  aan bod. Vervolgens is er in para-
graaf 6.4 aandacht voor preventie  en gezondheidsbevordering en worden beknopt 
enkele preventiemogelijkheden besproken, die in de belangstelling staan en waar-
mee gezondheidswinst  valt te behalen. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting 
in paragraaf 6.5. De lichamelijke beperkingen  die als gevolg van ziekten en aandoe-
ningen kunnen optreden, komen in deze rapportage aan bod in hoofdstuk 7.

We hebben gebruikgemaakt van verschillende databestanden. Voor een deel zijn de 
gegevens afkomstig uit diverse jaargangen van het Permanent onderzoek leefsitu-
atie (pols), de Gezondheidsenquête (gez), en het Doorlopend leefsituatie onderzoek 
(dlo) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Voor vergelijkingen naar 
woonvorm  en een aantal andere aanvullende gegevens is gebruikgemaakt van het 
Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) en het onderzoek Ouderen in 
instellingen (oii) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Gegevens over de 
psychische gezondheid van ouderen zijn afkomstig van de Longitudinal Aging Study 
Amsterdam (lasa) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

6.2 Gezondheidstoestand

De gezondheidstoestand  van ouderen in Nederland beschrijven we aan de hand van 
een aantal indicatoren. Aan bod komen de ervaren gezondheid  (§ 6.2.1), de lichame-
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lijke gezondheid  (§ 6.2.2), de psychische gezondheid  (§ 6.2.3), en de gezonde levens-
verwachting  (§ 6.2.5). In paragraaf 6.2.4 gaan we in op het gelijktijdig vóórkomen 
van twee of meer aandoeningen, ofwel comorbiditeit .

6.2.1 Ervaren gezondheid 
Een veelgebruikte maat voor gezondheid is de ervaren gezondheid . Door te vragen 
wat mensen in het algemeen genomen van hun gezondheid vinden, wordt een beeld 
van hun gezondheid verkregen dat weliswaar subjectief is, maar dat ook een goede 
voorspeller blijkt van gezondheidsgerelateerde uitkomsten als sterfte  en het gebruik 
van gezondheidszorgvoorzieningen  (Schneider et al. 2004; Hoeymans et al. 2005a).

Ervaren gezondheid is een samenvattende maat van alle gezondheidsaspecten 
die relevant zijn voor de persoon in kwestie. Het relatieve belang van deze aspecten 
hangt af van individuele factoren, waaronder de leeftijd. Bij ouderen bepalen vooral 
chronische aandoeningen  en lichamelijke beperkingen  de ervaren gezondheid , bij 
mensen van middelbare leeftijd zijn dat lichamelijke en psychische klachten, en bij 
jongeren fi theid en leefstijl  (Hoeymans et al. 2005a).1

Behalve door individuele factoren wordt de evaluatie van de eigen gezondheid  ook 
bepaald door het maatschappelijk referentiekader, zoals de mening van leeftijdsge-
noten en de verwachtingen die de samenleving heeft (Vanden Boer en Pauwels 2004). 
Voor ouderen biedt het idee van ‘normale veroudering’ een kader om achteruitgang te 
accepteren en desondanks tevreden te blijven. Ze gaan andere maatstaven hanteren 
en herdefi niëren gezondheid als het behoud van basisfuncties en de afwezigheid van 
levensbedreigende ziekten en pijn (Von Faber 2002).

Tabel 6.1 toont het percentage personen in verschillende leeftijdsklassen, die hun 
gezondheid  als (zeer) goed ervaren.2 Het percentage neemt af met het toenemen van 
de leeftijd en van de 75-plussers beoordeelt iets meer dan de helft de eigen gezond-
heid als goed. Vrouwen  voelen zich over het algemeen minder gezond dan mannen . 
Door de tijd heen is het percentage ouderen dat de eigen gezondheid als goed 
beoordeelt, redelijk stabiel gebleven. Hier is een mogelijke verklaring voor. Wanneer 
bijvoorbeeld het percentage chronisch zieken  in een bevolking toeneemt, zal het 
referentiekader voor wat als ‘normaal’ gezien wordt, wijzigen en zullen individuele 
personen geneigd zijn de beoordeling van hun eigen gezondheid aan te passen aan 
de nieuwe, minder hoge maatstaven.
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Tabel 6.1
Als goed of zeer goed ervaren gezondheid  bij zelfstandig wonende  35-plussers, naar leeftijdscategorie  en 
geslacht , 1991-2003 (in procenten)

allen vrouwen

1991 1997 2001 2003 1991 1997 2001 2003

35-54 jaar 80 80 80 80 77 78 78 77
55-64 jaar 70 67 68 67 68 66 65 65
65-74 jaar 62 59 62 62 59 56 59 59
≥ 75 jaar 53 51 50 54 48 49 49 51
75-84 jaar . 51 50 54 . 49 48 51
≥ 85 jaar . 50 55 52 . 47 53 50

Bron: CBS (DLO’91; POLS’97, ’01, ’03) SCP-bewerking

In vergelijking tot de zelfstandig wonende  ouderen beoordelen 55-plussers wonende 
in verzorgings- en verpleeghuizen  de eigen gezondheid  als slechter: minder dan de 
helft van hen voelt zich goed gezond (zie tabel 6.2). Dit is logisch omdat een slechter 
wordende gezondheid voor de meeste van deze ouderen de voornaamste reden is 
geweest om te verhuizen  naar een instelling (De Klerk 2005). Van een afnemende 
ervaren gezondheid  bij een toenemende leeftijd, zoals waargenomen bij zelfstandig 
wonenden, is geen sprake in verzorgings- en verpleeghuizen . Oude tehuisbewoners  
lijken de eigen gezondheid zelfs als beter te beoordelen, waarschijnlijk doordat 
zij andere maatstaven hanteren, dan jongere ouderen in tehuizen. Overigens dient 
te worden opgemerkt dat niet alle ouderen in tabel 6.2 nog zelf in staat waren om 
vragen over de eigen gezondheid te beantwoorden, vooral mensen in psychogeriatri-
sche verpleeghuizen waren daar niet toe in staat.3

Tabel 6.2
Als goed of zeer goed ervaren gezondheid  bij 55-plussers in instellingen, naar leeftijdsklasse  en woonvorm , 2004

verzorgingshuis
somatisch
verpleeghuis

psychogeriatrisch
verpleeghuis totaal

55-74 jaar 35 24 43 34
75-79 jaar 30 30 33 31
80-84 jaar 38 28 44 38
≥ 85 jaar 48 40 42 46
allen 43 32 42 41

(n; allen) (755) (177) (223) (1155)

Bron: SCP (OII’04)
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6.2.2 Chronische lichamelijke aandoeningen 
De gezondheid  en het lichamelijk functioneren van ouderen wordt voor een groot 
deel bepaald door de aanwezigheid van chronische ziekte n en langdurige aandoe-
ningen. Met het vorderen van de leeftijd treedt een geleidelijke toename van chro-
nische gezondheidsklachten  op en deze hebben vaak beperkingen  in het dagelijks 
functioneren tot gevolg, zoals beperkingen in de mobiliteit  (De Klerk en Timmer-
mans 1999; De Klerk 2001). Hier gaan we in op de aanwezigheid van chronische of 
langdurige aandoeningen. Voor een bespreking van de situatie omtrent beperkingen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

Tabel 6.3 bevestigt het beeld dat het percentage zelfstandig wonende  personen 
met een chronische ziekte  of aandoening stijgt met het toenemen van de leeftijd. In 
de leeftijdsgroep  55-64 jaar zegt minder dan de helft van de zelfstandig wonenden te 
kampen met ten minste één chronische ziekte, onder 65-74-jarigen is dat iets meer 
dan de helft en onder 75-plussers bijna twee derde. Het beeld bij vrouwen  is iets 
ongunstiger dan bij mannen .

Tabel 6.3
Aantal chronische ziekte n of langdurige aandoeningena bij zelfstandig wonenden , naar leeftijdsklasse  en 
geslacht , bevolking van 35 jaar en ouder, 1997-’98 en 2002-’03 (verticaal gepercenteerd)

1997-1998 2002-2003

35-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75-79
jaar

C 80 
jaar

35-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

75-79
jaarr

C 80 
jaar

allen

geen chronische ziekte 70 56 49 46 40 58 54 46 37 36
1 chronische ziekte 22 28 31 33 32 28 25 30 30 32
≥ 2 chronische ziekten 8 16 20 21 28 13 20 24 33 33

vrouwen

geen chronische ziekte 66 51 45 45 38 52 51 39 30 30
1 chronische ziekte 24 27 30 36 32 32 27 30 29 36
≥ 2 chronische ziekten 10 22 25 19 31 17 23 31 41 35

(n =; allen) 4701 1463 1088 350 244 4751 1734 1209 377 301
a Afgelopen twaalf maanden last gehad van een of meer van elf chronische of langdurige aandoeningen, te weten: astma en 

COPD, hartkwaal, beroerte, migraine, kanker, suikerziekte, darmstoornis, gewrichtsslijtage, chronische gewrichtsontsteking, 
rugaandoening en chronische huidziekte.

Bron: CBS (POLS’97-’98, ’02-’03) SCP-bewerking

Wanneer we de cijfers in tabel 6.3 van 2002-2003 vergelijken met die van 1997-1998, 
dan zien we dat het percentage personen zonder een chronische aandoening  is afge-
nomen en het percentage met twee of meer aandoeningen is toegenomen. Dit geldt 
voor alle leeftijdsgroepen  in de tabel, inclusief de jongere referentiegroep van 35-54 
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jaar. Andere bronnen laten een soortgelijk beeld zien (Van den Berg Jeths et al. 2004; 
Van Lindert et al. 2004; Brinkkemper 2005).4

Het is echter niet zeker dat de verhoogde cijfers het gevolg zijn van een werkelijke 
toename in het vóórkomen van ziekten en aandoeningen. De trends  worden mede 
beïnvloed door verbeterde opsporing, herkenning en diagnostiek door de huisarts  
en toegenomen kennis en hulpzoekgedrag van de bevolking. Zo zijn geobserveerde 
toenamen in osteoporose en psychische stoornissen  sterk beïnvloed door betere 
opsporing; en huisartsen zijn alerter geworden op suikerziekte (Van den Berg Jeths 
et al. 2004; Van Rijn et al. 2005a). Toch lijkt suikerziekte ook werkelijk vaker voor te 
komen, mede door veranderingen in de leefstijl . Daarnaast zorgt verbeterd ziekte-
management voor een toename in levensverwachting  onder chronisch zieken .

Ongeveer de helft van de zelfstandig wonende  ouderen heeft dus een chronische 
aandoening . In tabel 6.4 worden de prevalentiecijfers nader gespecifi ceerd naar aan-
doening. De tabel bevat naast de elf chronische en langdurige ziekten uit tabel 6.3 
ook gegevens over enkele andere aandoeningen. Voor de meeste stijgt het aandeel 
personen dat de ziekte rapporteert, met het toenemen van de leeftijd. Vooral hoge 
bloeddruk en gewrichtsslijtage komen op hoge leeftijd vaak voor.

Bij 80-plussers staat duizeligheid met vallen  in de topvijf van chronische aandoe-
ningen : 13% van de hoogbejaarden heeft er last van (zie tabel 6.4). Het is bekend dat 
valincidenten  regelmatig voorkomen bij ouderen en dat deze tot ernstige gevolgen 
kunnen leiden. Ongeveer 30% van de zelfstandig wonenden  van 65 jaar en ouder en 
de helft van de verpleeg-  en verzorgingshuisbewoners  valt ten minste één keer per 
jaar (cbo 2004).5 In een fl ink aantal gevallen ontstaat door de val lichamelijk letsel, 
waarvoor medische behandeling nodig is. Volledig herstel is lang niet altijd mogelijk 
met als gevolg dat zowel de lichamelijke  als de sociale activiteit  afneemt. Afname van 
activiteiten kan zich bij volledig herstel ook voordoen, maar wordt dan veroorzaakt 
door de angst opnieuw te vallen (cbo 2004; Stel et al. 2004; Van Marle et al. 2005).6 
Gezien de nadelige gevolgen is preventie  van valongevallen van belang en komt 
daarom in paragraaf 6.4.2 aan de orde.

Naast een toename van de meeste aandoeningen laat tabel 6.4 ook zien dat de 
prevalentie van migraine of ernstige hoofdpijn onder oudere zelfstandig wonenden  
daalt. Onder 80-plussers valt verder een afname te zien in hoge bloeddruk, ernstige 
rugaandoening, ziekte van de ademhalingswegen, chronische huidziekte, hartin-
farct of ernstige hartaandoening, en (gevolgen van) beroerte, hersenbloeding of 
-infarct. Waarschijnlijk is dit het gevolg van verhuizing  van ouderen met ernstige 
gezondheidsproblemen  naar andere, niet-zelfstandige, woonvormen .
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Tabel 6.4
Prevalentie van chronische of langdurige aandoeningen  in de voorafgaande twaalf maanden bij zelfstandig 
wonende  35-plussers, naar leeftijdsklasse , 2002-2003 (verticaal gepercenteerd)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-79 jaar C 80 jaar

hoge bloeddruk 9 23 29 38 29
gewrichtsslijtage van heupen en knieën 8 20 29 38 42
ernstige aandoening van nek of schouder 12 14 14 11 11
ernstige rugaandoening 11 14 12 17 14
migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 20 12 9 10 7
ernstige aandoening van elleboog, pols of hand 8 10 8 8 8
ernstige hart- en vaataandoeningena 2 7 14 20 17
suikerziekte 2 6 10 11 12
astma, chronische bronchitis, longemfyseem, CARA 6 6 9 12 10
chronische gewrichtsontsteking 4 6 9 11 12
onvrijwillig urineverlies (incontinentie) 4 5 9 12 17
duizeligheid met vallen 2 4 4 7 13
overigb 18 17 18 21 20

(n) = 4757 1743 1213 378 303
a Categorie omvat: vernauwing van bloedvaten in buik en benen, hartinfarct of andere ernstige hartaandoening, en (gevolgen van) 

beroerte, hersenbloeding, herseninfarct.
b  Categorie omvat onder andere: chronische huidziekte, darmstoornis, kanker (allen < 10%).

Bron: CBS (POLS’02-’03) SCP-bewerking

Tabel 6.5
Aantal chronische ziekte n of langdurige aandoeningena bij 55-plussers, naar leeftijdsklasse  en woonvorm , 
2003/’04 (index, het totaal per categorie = 100)

zelfstandig
verzorgings-
huis

somatisch
verpleeghuis

psychogeriatrisch
verpleeghuis totaal

geen chronische ziekte 102 45 23 58 100
een chronische ziekte 100 82 100 114 100
twee of meer chronische ziekten 98 165 174 130 100
a  De cijfers hebben betrekking op zeventien chronische of langdurige aandoeningen: astma en COPD, hartaandoening, beroerte, 

migraine, kanker, suikerziekte, darmstoornis, gewrichtsslijtage, chronische gewrichtsontsteking, rugaandoening, huidziekte, 
vernauwde bloedvaten, nier-, gal-, lever- of schildklierziekte, ziekte van het zenuwstelsel, epilepsie, elleboog-, pols- of 
handaandoening, en nek- of schouderaandoening.

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)
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Ouderen in verzorgings-  en verpleeghuizen  hebben inderdaad in het algemeen vaker 
te kampen met een chronische of langdurige aandoening dan zelfstandig wonende  
55-plussers (zie tabel 6.5).7 Met name een combinatie van twee of meer aandoenin-
gen (comorbiditeit ) komt relatief vaak voor in de tehuizen. In paragraaf 6.2.4 gaan 
we in op het verschijnsel comorbiditeit.

6.2.3 Psychische stoornissen
Behalve door lichamelijke aandoeningen  kan het welbevinden en functioneren 
belemmerd worden door psychische stoornissen . Drie veelvoorkomende stoornissen 
bij ouderen zijn: depressieve , angst- en cognitieve stoornissen . Depressie en angst-
stoornissen  hebben negatieve gevolgen voor het dagelijks functioneren en welbevin-
den van mensen. Zo remmen angststoornissen ouderen in hun fysieke activiteiten  
en zijn angstige of depressieve ouderen minder tevreden met het leven en ervaren zij 
hun gezondheid  als minder goed (Timmermans 1999). Ook cognitieve stoornissen, 
waaronder dementie , blijken een grote invloed te hebben. Maar liefst 70% van de 
beperkingen  in zelfredzaamheid bij 85-jarigen blijkt toe te schrijven aan een beper-
king van het cognitief functioneren  (Gussekloo et al. 2004).

Tabel 6.6 geeft de prevalentie van de drie stoornissen bij ouderen in 1992/’93. 10% 
van de 55-85-jarigen had last van angststoornissen  (vnl. gegeneraliseerde angst), 15% 
van depressieve  stoornissen (vnl. minor depressie), en nog eens 10% van cognitieve 
stoornissen . Uit multivariate analyse van de cijfers blijkt dat cognitieve stoornissen 
en milde of minor depressie toenemen met de leeftijd (Timmermans 1999). Ernstige 
of major depressiestoornis komt daarentegen signifi cant vaker voor onder jongere 
ouderen (55-59 jaar). Ook kampen vrouwen  vaker met ernstige depressie en met 
angststoornissen dan mannen . Verder is er een associatie met opleidingsniveau : 
angststoornissen, milde depressie en cognitieve stoornissen komen vaker voor onder 
laagopgeleiden  dan onder hoogopgeleiden  (Timmermans 1999; zie ook
hoofdstuk 8).

De gegevens in tabel 6.6 zijn gedateerd. Betrouwbare recente gegevens zijn beschik-
baar voor 55-64-jarigen; zie tabel 6.7. 15% van de 55-64-jarigen is depressief , 4% heeft 
een cognitieve stoornis , en eenzelfde percentage heeft een angststoornis . Vrouwen  
hebben signifi cant vaker een depressie of een angststoornis dan mannen .8

Vergelijking van tabel 6.7 met de cijfers voor 55-64-jarigen in tabel 6.6 duidt 
erop dat tussen 1992/’93 en 2002/’03 depressieve  stoornissen en lichtere cognitieve 
stoornissen  zijn toegenomen in deze leeftijdsgroep . Het is onbekend waardoor de 
toename veroorzaakt zou kunnen zijn. In angststoornissen  valt er een afname te 
zien (m.n. van gegeneraliseerde angst), maar deze is waarschijnlijk het gevolg van 
verandering van het meetinstrument. Cijfers van de Nationale studie naar ziekte en 
verrichtingen in de huisartspraktijk over de periode 1987-2001 bevestigen het beeld 
van een verslechtering van de geestelijke gezondheid  onder mannen  en vrouwen  van 
45-64 jaar (Van Lindert et al. 2004).
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Tabel 6.6
Prevalentie van psychische stoornissen  onder 55-plussers, naar leeftijdsklasse  en geslacht , 1992/’93
(in procenten)

leeftijdsklasse totaal

55-64 jaar 65-74 jaar 75-85 jaar mannen vrouwen allen

angststoornissen (zesmaandsprevalentie) 6,9 13,9 10,4 7,0 13,0 10,2
gegeneraliseerde angst 4,0 11,5 6,9 5,7 8,7 7,3
fobieën 2,9 2,9 3,5 1,6 4,4 3,1
paniek 0,8 1,7 0,5 0,3 2,0 1,0
obsessief-compulsief 0,1 1,6 0,4 0,0 1,2 0,6

depressiea 11,1 13,7 19,0 11,2 18,3 14,9
major depression (eenmaandsprevalentie) 1,5 2,0 2,4 1,4 2,6 2,0
minor depression (rest) 9,6 11,7 16,6 9,8 15,7 12,9

cognitieve stoornissenb 3,4 6,1 19,3 9,5 10,9 10,2
lichtere stoornis 2,9 5,8 15,7 7,7 9,4 8,6
ernstige stoornis 0,5 0,3 3,6 1,8 1,5 1,6

a Score op Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D) ≥ 16.
b Het gebruikte meetinstrument is de Mini mental status examination (MMSE); bij een score kleiner dan 18 op dit instrument wordt van 

een ernstige stoornis gesproken; bij een score van 18-23 van een betrekkelijk lichte stoornis.

Bron: VU (LASA’92/’93); Timmermans (1999)

De depressieve  klachten en angstsymptomen van veel ouderen voldoen niet aan de 
diagnostische criteria volgens de dsm

9 (Sonnenberg et al. 2003; Weijnen 2003; Beek-
man et al. 2004; Bohlmeijer et al. 2005a). Dit bemoeilijkt herkenning en kan leiden 
tot onderbehandeling  van de problematiek (zie ook § 6.3.3). Toch dienen ook bij deze 
groep de klachten serieus genomen te worden. Onderzoek laat zien dat de effecten 
van betrekkelijk milde depressieve symptomen op het welbevinden en dagelijks 
functioneren van ouderen vergelijkbaar zijn met die van een ernstige of major depres-
sie (Beekman et al. 1997; Beekman et al. 2004). Ook verschillen ouderen met een 
paar angstsymptomen maar weinig van de groep met een gediagnosticeerde angst-
stoornis  in hun welbevinden en hun bezoek aan de huisarts  of specialist  (Weijnen 
2003).

In de helft van de gevallen wordt een milde depressie  die niet behandeld wordt, 
chronisch (Timmermans 1999). In het algemeen is het natuurlijke beloop van depres-
sie bij ouderen zeer ongunstig en mogelijk ongunstiger dan bij jongere volwassenen 
(Beekman et al. 2004). Over een periode van zes jaar ervaart slechts 23% van de 
depressieve ouderen herstel of afname van de symptomen zonder terugval, zo laten 
gegevens van lasa zien. Een derde heeft een depressie met een chronisch beloop en 
is meer dan 80% van de tijd depressief (Beekman et al. 2004; zie ook hoofdstuk 8).
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Tabel 6.7
Prevalentie van psychische stoornissen  onder 55-64-jarigen, naar geslacht  en ernst, 2002/’03 (in procenten)

mannen vrouwen allen

angststoornissen (zesmaandsprevalentie) 2,3 4,6 3,5
gegeneraliseerde angst 1,7 2,9 2,3
fobieën 1,2 2,8 2,0
paniek 0,3 0,7 0,5
obsessief-compulsief 0,5 0,5 0,5

depressiea 9,3 20,5 15,1
major depression (zesmaandsprevalentie) 2,5 5,9 4,2
minor depression (rest) 6,8 14,6 10,9

cognitieve stoornissenb 3,8 5,0 3,8
lichtere stoornis 2,9 3,9 3,4
ernstige stoornis 0,9 1,1 1,0 

a Score op Center for epidemiologic studies depression scale (CES-D) ≥ 16.
b Het gebruikte meetinstrument is de Mini mental status examination (MMSE); bij een score kleiner dan 18 op dit instrument wordt 

van een ernstige stoornis gesproken; bij een score van 18-23 van een betrekkelijk lichte stoornis.

Bron: VU (LASA’02/’03)

Tehuisbewoners en vooral de verpleeghuisbewoners  kampen meer dan zelfstan-
dig wonende  ouderen met depressieve  klachten en stoornissen. Vooral de ernstige 
depressie komt onder tehuisbewoners  veel vaker voor (Eisses et al. 2002; Eisses 2005; 
Jongenelis et al. 2003).10 Een verklaring voor deze hogere prevalentie moet gezocht 
worden in verschillen in functionele beperkingen . Een meerderheid van de tehuis-
bewoners heeft zulke beperkingen en deze gaan vaak hand in hand met depressies 
(zie ook hoofdstuk 8). Bij de verpleeghuisbewoners komt daar nog bij dat zij minder 
tevreden zijn met de geboden zorg  en met andere aspecten van het tehuis dan de 
bewoners van verzorgingshuizen  (Eisses 2005; De Klerk 2005).

Gezien de negatieve gevolgen van depressie  en de langdurige aard van de aandoe-
ning, gaan we in paragraaf 6.4.3 in op de mogelijkheden voor preventie . Voor een 
bespreking van onderbehandeling  van depressie en psychische stoornissen  wordt 
verwezen naar paragraaf 6.3.3.

6.2.4 Comorbiditeit 
Tabel 6.3 in paragraaf 6.2.2 liet zien dat bijna een kwart van de 65-74-jarigen en een 
derde van de 75-plussers meer dan een van elf specifi eke chronische aandoeningen  
heeft. Comorbiditeit  is dus onder ouderen een veelvoorkomend verschijnsel. De 
tweede Nationale studie naar ziekte en verrichtingen in de huisartspraktijk uit 2001 
bevestigt dit beeld: 65-74-jarigen hebben gemiddeld 2,11 (sd 1,88) chronische aan-
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doeningen, 75-84-jarigen 2,62 (sd 2,08). De cijfers voor 85-plussers zijn vergelijkbaar 
(Van Lindert et al. 2004).

Comorbiditeit  doet zich ook voor bij psychische stoornissen . Zo blijkt uit lasa dat 
36% van de ouderen met een depressieve  stoornis ook last heeft van een angststoor-
nis . Omgekeerd blijkt 13% van de ouderen met een angststoornis een depressieve 
stoornis te hebben (De Beurs et al. 2000).

Chronische lichamelijke aandoeningen   en psychische stoornissen  gaan eveneens 
nogal eens samen (Gezondheidsraad 2005). Naast een oorzakelijk verband (het ene 
gezondheidsprobleem leidt tot het andere) kan er sprake zijn van een gemeenschap-
pelijk onderliggend mechanisme en zijn er gemeenschappelijke risicofactoren. Hart- 
en vaatziekten  hangen bijvoorbeeld sterk samen met cognitieve beperkingen  en 
bekende risicofactoren van deze ziekten, zoals hoge bloeddruk en roken , verhogen 
de kans op vormen van dementie  (Gezondheidsraad 2002).

In hoofdstuk 8 komen veranderingen in gezondheid  en functioneren bij ouderen 
en de determinanten daarvan uitgebreid aan bod, evenals de samenhang tussen 
lichamelijke en psychische gezondheid .

In het algemeen kan comorbiditeit  beschouwd worden als een risicofactor voor een 
achteruitgang in functioneren, het optreden van beperkingen , verslechtering van de 
ervaren gezondheid , toename in het gebruik van zorg , en hogere sterfte  (Kriegsman 
et al. 2004). De interactie tussen verschillende gezondheidsproblemen  die elkaar 
versterken, kan leiden tot een neerwaartse spiraal (Penninx 2002). Op termijn kan dit 
resulteren in frailty  of een fysieke kwetsbaarheid  waarbij er sprake is van problemen 
in meerdere functiedomeinen, een onstabiel evenwicht van lichaamsfuncties en een 
afname in reservecapaciteit en weerstand (Rockwood et al. 2000; Fried et al. 2001; 
Schuurmans 2004). Een kleine verandering (zoals een bijkomende klacht, een nieuw 
geneesmiddel, een verandering van omgeving) kan dan grote gevolgen hebben 
(Gezondheidsraad 2005: 41).

Mensen die lijden aan meer dan een chronische ziekte  maken meer gebruik van 
medische zorg  dan mensen met één chronische ziekte (De Klerk 2001). Comorbi-
diteit  vraagt om speciale aandacht bij diagnose en behandeling (Gezondheidsraad 
2005). Zij kan het stellen van een diagnose bemoeilijken en de combinatie van 
medicatie  voor verschillende ziekten vormt een groot probleem. Vaak bestaat er 
onvoldoende inzicht in de mogelijke interacties die zich kunnen voordoen bij het 
gelijktijdige gebruik van meerdere medicijnen. Communicatie en samenwerking 
tussen de verschillende behandelaars en disciplines is dus van belang, maar ont-
breekt nog vaak (Heijmans et al. 2003; Gezondheidsraad 2005). In paragraaf 6.3.2 
komen de moeilijkheden bij de behandeling van ouderen met complexe problematiek 
aan de orde.
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6.2.5 Levensverwachting en gezonde levensverwachting 
De gemiddelde levensverwachting  is in de afgelopen decennia steeds verder toege-
nomen. Tussen 1983 en 2003 steeg de totale levensverwachting van mannen  bij de 
geboorte met 3,4 jaar tot 76,3 jaar en die van vrouwen  met 1,2 jaar tot bijna 81 jaar. 
Mannen brengen naar verwachting vrijwel al deze toegevoegde jaren in goede erva-
ren gezondheid  door, maar voor vrouwen is de levensverwachting in goede ervaren 
gezondheid niet signifi cant veranderd en dus is het aantal jaren waarin zij zich onge-
zond voelen, toegenomen (Perenboom 2005b).

De levensverwachting  op 65-jarige leeftijd is tussen 1983 en 2003 licht gestegen, 
met 1,7 jaar bij mannen  en 0,7 jaar bij vrouwen  (Perenboom 2005b). Inmiddels staat 
mannen op 65-jarige leeftijd gemiddeld nog 15,8 jaar te wachten en vrouwen 19,4 jaar 
(zie tabel 6.8). Van zowel vrouwen als mannen is de gezondheid  naar verwachting in 
de meeste van deze jaren goed. Het beeld bij mannen is echter gunstiger. Van de 15,8 
jaar wordt 61% doorgebracht in goede ervaren gezondheid , 78% zonder beperkingen  
en 89% in goede geestelijke gezondheid . Voor de 19,4 jaar die vrouwen van 65 jaar 
gemiddeld nog leven, zijn deze cijfers respectievelijk 53%, 64% en 81%. Oudere vrou-
wen leven dus langer dan oudere mannen, maar verhoudingsgewijs in minder goede 
gezondheid. Onderzoek duidt erop dat vrouwen langer met een ziekte leven en daar 
in heviger mate last van hebben, met een grotere kans op bijkomende ziekten, dan 
mannen (Deeg et al. 2002b: 259).

Tabel 6.8
Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte en op 65-jarige leeftijd, naar geslacht, 1989-2003 
(in jaren)

mannen vrouwen

1989 1997 2000 2003 1989 1997 2000 2003

totale levensverwachting

bij geboorte 73,7 75,2 75,6 76,3 80,0 80,6 80,6 80,9
op 65-jarige leeftijd 14,3 15,0 15,3 15,8 18,9 19,2 19,2 19,4

levensverwachtingin goede ervaren gezondheida

bij geboorte 59,9 61,0 61,3 62,2 61,6 60,7 60,8 61,1
op 65-jarige leeftijd 8,5 8,8 9,3 9,6 9,7 9,5 9,9 10,3

levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

bij geboorte . . . 69,9 . . . 69,8
op 65-jarige leeftijd 10,0 11,6 12,1 12,3 9,1 11,6 12,8 12,4

levensverwachting in goede geestelijke gezondheidb

bij geboorte . . . 69,1 . . . 69,3
op 65-jarige leeftijd . . . 14,0 . . . 15,7

a Vanaf 2001 zijn de antwoordcategorieën in de POLS Gezondheid- en arbeidenquête gewijzigd. De resultaten voor 2003 zijn 
daarom niet goed vergelijkbaar met de eerdere jaren in de tabel.

b Vanaf 2001 is de POLS Gezondheid- en arbeidenquête gewijzigd. De resultaten voor 2003 zijn daarom niet vergelijkbaar met de 
levensverwachting in goede geestelijke gezondheid voor eerdere jaren.

Bron: Perenboom (2004); Perenboom (2005a)
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Hoewel de levensverwachting  in de laatste decennia steeds verder is toegenomen, 
laten cijfers over de periode van 1950 tot 1999 zien dat de daling van de sterfte  onder 
80-plussers sinds 1980 stagneert en de sterfte zelfs is toegenomen. De stagnatie 
vond vooral plaats onder 90-plussers en in de jaren tachtig onder mannen . Soort-
gelijke ontwikkelingen zijn waargenomen in Denemarken en onder mannen in 
Noorwegen, terwijl in Frankrijk en in Engeland en Wales de daling van de sterfte 
bleef voortduren. De oorzaken van de stagnatie zijn niet geheel duidelijk. Analyse 
van doodsoorzaken laat zien dat rookgedrag de stagnatie voor een deel kan ver-
klaren. Daarnaast spelen ongunstige ontwikkelingen in ander risicogedrag (zoals 
lichaamsbeweging  en voeding ) onder deze generaties  op middelbare leeftijd en 
minder gunstige sociaal-economische omstandigheden gedurende de kindertijd 
waarschijnlijk ook een rol (Janssen 2005).

6.3 Het gebruik van medische voorzieningen 

Wanneer mensen kampen met gezondheidsklachten  kunnen curatieve zorg  en 
andere medische diensten ingezet worden om de gezondheidstoestand  en de kwa-
liteit van het leven te verbeteren en om een verdere achteruitgang en het ontstaan 
van beperkingen  te voorkomen. Deze paragraaf behandelt het gebruik van medische 
voorzieningen  door ouderen. Na de presentatie van de kerncijfers in § 6.3.1, komen 
enkele kwaliteitsproblemen bij het behandelen van ouderen aan bod (§ 6.3.2 en 
§ 6.3.3).

6.3.1 Kerncijfers
Figuur 6.1 geeft het gebruik weer van een aantal curatieve medische voorzieningen  
door zelfstandig wonende  personen in verschillende leeftijdsgroepen . Het algemene 
beeld in de fi guur is dat het gebruik toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Dit is 
aannemelijk omdat, zoals al eerder in § 6.2 bleek, met het stijgen van de leeftijd het 
percentage personen met ziekten en aandoeningen toeneemt. Cijfers van pols’03 
bevestigen bovendien dat chronisch zieke ouderen meer gebruik maken van medi-
sche zorg  dan ouderen zonder een chronische aandoening .

Een duidelijke uitzondering op het stijgende gebruik bij een toenemende leeftijd 
vormt het tandartsbezoek . Een deel van de verklaring hiervoor moet gezocht worden 
in het feit dat er op hogere leeftijd relatief weinig mensen zijn met een geheel of 
gedeeltelijk natuurlijk gebit. In 2003 had 92% van de mensen van 75 jaar en ouder 
nog (een deel van) het eigen gebit tegen 98% van de 35-54-jarigen (cbs (pols’03) scp-
bewerking).

De andere uitzondering is fysiotherapie ; de leeftijdsgroepen  verschillen in het 
gebruik weinig van elkaar. Alleen in 2003 springen de 75-plussers uit de toon met 
28%. Het is niet bekend waardoor dit afwijkende beeld wordt veroorzaakt.

De percentages ouderen die gebruik maken van medicijnen , de tandarts , en 
fysiotherapie  zijn sinds 1991 licht gestegen (zie fi guur 6.1). Maar ouderen worden 
minder vaak in een ziekenhuis opgenomen  dan voorheen en dat geldt het sterkst voor 
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Figuur 6.1
Gebruik van medische voorzieningen onder zelfstandig wonende 35-plussers, naar leeftijdsklasse, 1991-2003 
(in procenten)a

in ziekenhuis opgenomen, afgelopen jaarhuisarts geraadpleegd, afgelopen 2 maanden

voorgeschreven medicijnen gebruikt, afgelopen
14 dagenspecialist geraadpleegd, afgelopen 2 maanden

fysiotherapie gehad, afgelopen jaarbezoek aan tandarts, afgelopen 2 maanden

a   Let op: de schaalverdeling van de figuren is verschillend.

Bron: CBS (GEZ’91, ’95; POLS’98, ’01, ’03) SCP-bewerking
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mensen van 75 jaar en ouder. Het gebruik van de andere medische voorzieningen  
bleef constant of fl uctueerde zonder duidelijk patroon.

Het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg  (ggz) ligt lager dan het gebruik 
van de voorzieningen  in fi guur 6.1. Bovendien blijkt uit gegevens van het avo’03 dat 
zelfstandig wonende  ouderen minder gebruik maken van ggz-voorzieningen dan 
jongere volwassenen: 5,3% van de 35-54-jarigen maakte in de twaalf maanden voor-
afgaand aan de enquête gebruik van de ggz tegen slechts 2,4% van de 55-64-jarigen 
en 1,7% van de 65-plussers.

De gegevens in fi guur 6.1 hebben alleen betrekking op zelfstandig wonende  oude-
ren. Figuur 6.2 toont cijfers naar woonvorm  voor drie vormen van medische zorg . 
Ondanks het feit dat oudere tehuisbewoners  vaker last hebben van meerdere chroni-
sche aandoeningen  (zie tabel 6.5), raadplegen zij minder vaak een (verpleeg)huisarts   
of medisch specialist  dan zelfstandig wonende ouderen. Dit valt waarschijnlijk te 
verklaren door de aanwezigheid van verpleegkundigen, de geneesmiddelenvoorraad 
in de instellingen zelf en de papieren controle door de arts (a.d.h.v. de status), waar-
door een bezoek van of aan een arts minder vaak nodig is. Wel worden bewoners van 
somatische verpleeghuizen , en in mindere mate verzorgingshuisbewoners , vaker in 
een ziekenhuis opgenomen .

Figuur 6.2
Gebruik van medische voorzieningen door 65-plussers, naar woonvorm, 2003-’04 (in procenten)

Bron: SCP (AVO’03, OII’04)
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6.3.2 Passende behandeling
Er bestaan aanwijzingen dat de kwaliteit van de medische zorg  en behandeling van 
ouderen niet altijd optimaal is (igz 2004; Gezondheidsraad 2005). Ook heeft zich in 
de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen voorgedaan die consequenties hebben 
voor de medische zorg . De tendens is dat patiënten korter in het ziekenhuis  verblij-
ven en dat ouderen minder snel in een tehuis worden opgenomen, dan voorheen het 
geval was (igz 2004; Kool et al. 2005). Ouderen hebben bovendien vaker te kampen 
met complexe problematiek als comorbiditeit .

Prismant constateerde op basis van een onderzoek naar de organisatie van 
medische zorg  voor thuiswonende ouderen, dat er sprake is van een suboptimale 
toegankelijkheid van gespecialiseerde medische zorg . Knelpunten zijn: de beperkte 
beschikbaarheid door bestaande of dreigende tekorten van (verpleeg)huisartsen en 
verplegend en verzorgend personeel, en de stroeve samenwerking tussen de verschil-
lende betrokkenen in de zorg zoals huisartsen, verpleeghuisartsen, sociaal-geriaters 
en ouderenpsychiaters (Kool et al. 2005). De huidige organisatiestructuur van de 
zorg lijkt bovendien slecht berekend te zijn op de problematiek van comorbiditeit . 
De zorg is ziektespecifi ek georiënteerd en er is onvoldoende communicatie tussen 
de diverse zorgverleners, terwijl een centraal punt voor de coördinatie van de zorg en 
medicatievoorschriften vaak ontbreekt (Heijmans et al. 2003).

Ook op andere punten schiet de kwaliteit van de medische zorg  en de behandeling 
van ouderen nog wel eens tekort. Deels komt dit doordat er te weinig wetenschappe-
lijke kennis bestaat over de adequate zorg  voor ouderen, maar ook worden bestaande 
medische inzichten onvoldoende toegepast (Gezondheidsraad 2005). Onderbehan-
deling  van oudere patiënten komt onder meer voor bij mensen met kanker, hyperten-
sie, hartritmestoornissen of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten .

Vaak bestaat er echter onvoldoende kennis over passende medische zorg  voor 
ouderen, omdat zij te weinig in klinisch-wetenschappelijk onderzoek worden 
opgenomen (Gezondheidsraad 2005). Ouderen reageren waarschijnlijk anders op 
bepaalde geneesmiddelen; sommige middelen zijn niet geschikt voor hen of er is 
een lagere dosis nodig dan bij jongere volwassenen. Voor een aantal geneesmiddelen 
wordt dan ook het advies gegeven om ze in het algemeen bij ouderen te vermijden, 
om ze niet boven een bepaalde dosis te geven, of om ze bij een bepaalde comorbi-
diteit  te vermijden (igz 2004). Maar in de praktijk wordt bij het voorschrijven van 
medicatie  nog te weinig rekening gehouden met de specifi eke kenmerken van de 
bevolkingsgroep. Een op de vijf zelfstandig functionerende 65-plussers krijgt jaar-
lijks ten minste één recept dat schadelijk voor de gezondheid  kan zijn (igz 2004). 
Uit een internationale overzichtsstudie blijkt dat 16,6% van de ziekenhuisopnamen  
onder ouderen verband houdt met een nadelige reactie op medicijngebruik . Van deze 
opnamen zou 88% te vermijden zijn (Beijer en De Blaey 2002).

Langdurig gebruik van medicatie  en het dagelijks slikken van meerdere genees-
middelen komen bij ouderen vrij regelmatig voor. Met name slaap - en kalmerings-
middelen worden veel en langdurig gebruikt. Twee derde van de 65-plussers gebruikt 
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dagelijks ten minste één geneesmiddel en van de mensen ouder dan 74 jaar slikt 30% 
meer dan vier medicijnen  per dag (Raijmakers et al. 2005). Het gelijktijdig gebruik 
van meerdere geneesmiddelen hangt samen met het tegelijk voorkomen van meer-
dere aandoeningen. De interactie tussen geneesmiddelen kan leiden tot nadelige 
effecten en bijwerkingen. Ook kan een te grote hoeveelheid medicijnen resulteren in 
schade aan organen en een afname van de effectiviteit van de therapie (Gezondheids-
raad 2005).

Daarnaast bestaat er mogelijk een verband tussen polyfarmacie  (het slikken van 
vijf of meer medicijnen ) en valincidenten . Vanaf vijf verschillende middelen per 
dag neemt de valkans per extra medicament toe met 10% (igz 2004). Al eerder in 
dit hoofdstuk, in paragraaf 6.2.2, hebben we aandacht geschonken aan de ernstige 
gevolgen die een val kan hebben voor ouderen, en in paragraaf 6.4 over preventie  
komen we nogmaals op valincidenten terug.

Polyfarmacie is niet altijd te vermijden en regelmatig krijgen patiënten die reeds 
meerdere geneesmiddelen  gebruiken, een middel ten onrechte niet voorgeschreven 
(Pronk 2006). Toch lijkt er op een aantal punten verbeteringen mogelijk te zijn. Zo 
zijn goede voorschrijfcriteria ten aanzien van ouderen, bijvoorbeeld op basis van de 
Beers-lijst11, en voorlichting aan voorschrijvers van belang (igz 2004). Ook zouden 
voorschrijvers de door hen voorgeschreven geneesmiddelen regelmatig kritisch 
moeten evalueren en heroverwegen om onnodig medicijngebruik  te voorkomen 
(Koopmans et al. 2003). Met name in verpleeghuizen  lijkt een reductie in het medi-
cijngebruik mogelijk te zijn (Heijmans et al. 2003). Bovendien kunnen de coördinatie 
van medicatievoorschriften en de communicatie tussen de diverse zorgverleners bij 
comorbiditeit  verbeterd worden, zoals hiervoor reeds vermeld.

6.3.3  Onderbehandeling  van depressie  en psychische stoornissen 
Ruim een derde van de Nederlanders met een depressie  raadpleegt geen enkele hulp-
verlener (Ormel et al. 2003). Ook bij ouderen is er vaak sprake van onderbehandeling  
van depressie en andere psychische stoornissen . Bij deze leeftijdsgroep  komt een 
aantal specifi eke problemen om de hoek kijken, waarop we hier kort ingaan.

Bij veel depressieve  en angstige ouderen worden de problemen niet als zodanig 
(h)erkend en gediagnosticeerd. De klachten voldoen dikwijls niet aan de diagnos-
tische criteria voor depressie (zie ook § 6.2.3) en daarnaast ontstaan diagnostische 
problemen door de aanwezigheid van comorbide aandoeningen . Vaak zijn er somati-
sche problemen en gaat van zowel de hulpverlener als de oudere patiënt de aandacht 
vooral uit naar de lichamelijke klachten. Verder wordt wel gedacht dat somberheid 
en angst erbij horen, als onderdeel van het ouder worden of als gevolg van medische 
klachten of ziekte (Timmermans 1999; Penninx 2002; Smits 2002; Sonnenberg et al. 
2003; Weijnen 2003; Van Kerkhof 2005).

Ook wanneer de psychische klachten worden herkend, betekent dit niet automa-
tisch dat tot een adequate behandeling van de problemen wordt overgegaan (Penninx 
2002). Er wordt wel gedacht dat er weinig aan de depressie  gedaan kan worden, of 
een behandeling met antidepressiva  wordt niet geschikt of zelfs schadelijk geacht 
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vanwege de aanwezigheid van cognitieve stoornissen  of chronische ziekte n (Smits 
2002; Sonnenberg et al. 2003; Van Kerkhof 2005). Bovendien krijgen veel depressieve 
ouderen ongeschikte medicijnen  voorgeschreven: benzodiazepines  in plaats van 
antidepressiva. Benzodiazepines zijn kalmerende en slaapverwekkende middelen die 
kunnen leiden tot verwardheid en verslaving, de kans op valincidenten  doen toene-
men, en zelfs een deprimerend effect kunnen hebben (Smits 2002; Sonnenberg et al. 
2003; cbo 2004).

Dit beeld van onderbehandeling  en verkeerde behandeling van depressie  en andere 
psychische stoornissen  bij ouderen is in ander onderzoek bevestigd (Beekman et al. 
1997; Sonnenberg et al. 2003; Stek et al. 2004; Depla et al. 2005).12

6.4 Risicofactoren en preventie 

In het gezondheidsbeleid  van de overheid  ligt nadruk op de bevordering van een 
gezonde leefstijl  met als uitgangspunt dat gezond gedrag in de eerste plaats de ver-
antwoordelijkheid van burgers zelf is, maar dat andere partijen, waaronder de over-
heid, een rol hebben in de bevordering van gezondheid  (vws 2003; vws 2005b).

Ook voor ouderen bestaan er volgens het advies Vergrijzen met ambitie van de 
Gezondheidsraad (2005) nog voldoende mogelijkheden om de gezondheid  te 
bevorderen; zelfs op hoge leeftijd zou aanzienlijke gezondheidswinst  te behalen 
zijn met gezondheidsbevordering en het volledig benutten van bestaande werkzame 
interventies  (Van den Berg Jeths et al. 2004). In de preventienota Langer gezond leven 
worden ouderen als een belangrijke doelgroep voor gezondheidsbevorderende acties 
genoemd, naast de jeugd en mensen met een lage opleiding  (vws 2003). Toch komen 
ouderen in die nota, in de uitwerking tot doelstellingen en concrete maatregelen, 
nauwelijks voor (Deeg 2004).

De nota Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing  (vws 2005a) besteedt meer 
aandacht aan preventiemaatregelen voor ouderen. De gepresenteerde maatregelen 
hebben betrekking op bewegen  en sport , voeding  en valpreventie, en er is ook aan-
dacht voor vroegsignalering door middel van consultatiebureaus  voor ouderen. Het 
preventiebeleid heeft als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk 
en gezond te laten blijven (vws 2005b).

In deze paragraaf bespreken we beknopt enkele preventieve  interventies  voor oude-
ren. Paragraaf 6.4.1 handelt over preventie gericht op gezond gedrag (leefstijl ) en 
algemene gezondheid  van ouderen. Aan de orde komt een aantal leefstijlfactoren 
(rookgedrag, alcoholgebruik , lichamelijke activiteit , voeding ) waarvan bekend is 
dat ze risicofactoren zijn voor meerdere doodsoorzaken en aandoeningen die de 
kwaliteit van leven sterk kunnen doen verminderen. De daaropvolgende paragra-
fen nemen twee gezondheidsbedreigingen als voorbeeld waar, in ieder geval in 
theorie, voor ouderen winst  valt te behalen in gezondheid en kwaliteit van leven: 
valincidenten  (§ 6.4.2) en depressie  (§ 6.4.3). De preventiemogelijkheden voor beide 
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staan in de belangstelling. Voor de preventie van valincidenten is er aandacht in de 
nota ouderenbeleid  (vws 2005a) en depressie is, als onderdeel binnen de prioritaire 
ziekteclusters, een aandachtsgebied in de preventienota (vws 2003). Voordat we in 
de paragrafen overgaan tot de discussie van de preventieve interventies, inventarise-
ren we eerst risicofactoren en risicogroepen. Zij vormen de aanknopingspunten en 
mogelijke doelgroepen voor preventie.

Omdat preventie  een breed terrein is, laat het zich niet uitputtend beschrijven 
in de daarvoor beschikbare pagina’s in dit rapport. De bespreking blijft daarom 
beperkt tot primaire preventie, ofwel preventie met als doel het voorkomen van het 
ontstaan van een aandoening. Bevolkingsonderzoek gericht op vroegtijdige her-
kenning en diagnose, en zorg  bij reeds vastgestelde gezondheidsproblemen  blijven 
grotendeels buiten beschouwing. Bovendien gaan we niet in op de vele afzonderlijke 
preventieprojecten, maar inventariseren we slechts de verschillende typen interven-
ties  en preventieprogramma’s.

6.4.1 Preventie gericht op leefstijl  en algemene gezondheid 

Leefstijlfactoren en risicogroepen
Roken, overmatig gebruik van alcohol, te weinig lichamelijke activiteit  en een onge-
zonde voeding  verhogen de kans op onder meer kanker, coronaire hartziekten, 
beroerte en suikerziekte (Van den Berg Jeths et al. 2004). De nota Ouderenbeleid in 
het perspectief van de vergrijzing  (vws 2005a) stelt dan ook dat een gezonde ouderdom 
begint met een gezonde leefstijl  op jongere leeftijd en dat gezonde voeding, bewe-
gen , roken  en alcoholgebruik  daarbij aandacht vragen. Ook onder ouderen probeert 
de overheid  een gezonde leefstijl te bevorderen en de maatregelen daartoe presen-
teert zij in dezelfde nota. In deze paragraaf bekijken we nu eerst in hoeverre de leef-
stijl van ouderen ongezond te noemen valt. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
rookgedrag en alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en voeding.

Tabel 6.9 laat zien dat de percentages personen die roken  of alcoholhoudende dran-
ken gebruiken, over het algemeen dalen met het toenemen van de leeftijd. Dit geldt 
voor zowel mannen  als vrouwen  (hier niet getoond). Op 55-64-jarige leeftijd rookt 
een kwart van de ouderen dagelijks, terwijl op de leeftijd van 80 jaar en ouder dat 
nog slechts 9% is. Zwaar drinkende 80-plussers die ten minste een keer per week 
zes of meer glazen alcoholhoudende drank tot zich nemen, zijn er (vrijwel) niet. Van 
de 65-79-jarigen doet circa 4% dat. Gegevens van de tweede Nationale studie naar 
ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk bevestigen dit beeld: boven de 50 jaar 
neemt het percentage rokers af en het percentage geheelonthouders toe (Van Lindert 
et al. 2004). Overigens dient te worden opgemerkt dat een matig alcoholgebruik  
beschermt tegen coronaire hartziekten en beroerte (Van den Berg Jeths et al. 2004).

Oudere vrouwen  roken  minder vaak en drinken minder alcohol dan oudere 
mannen  (De Klerk 2001). Laagopgeleide  ouderen roken meer dan hoogopgeleide , 
maar drinken minder vaak. Het percentage rokers onder de laagst opgeleiden van
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60-70 jaar is 1,6 à 1,7 keer zo groot als onder de hoogst opgeleiden in dezelfde leef-
tijdsgroep . Overmatig alcoholgebruik  komt twee à drie keer meer voor bij hoogopge-
leide 65-plussers dan bij laagopgeleide (Van den Berg Jeths et al. 2004).

Er bestaan aanwijzingen dat overmatig alcoholgebruik  onder ouderen toeneemt. 
De grens voor overmatig alcoholgebruik ligt voor mannen  en vrouwen  niet gelijk. 
Resultaten van lasa geven aan dat het percentage 55-64-jarige mannen dat 21 of 
meer glazen per week drinkt, tussen 1992/’93 en 2002/’03 toenam van 12% naar 16%. 
Onder vrouwen steeg het overmatig alcoholgebruik van 14 of meer glazen per week 
van 11% naar 20%. Het percentage rokers onder ouderen bleef sinds begin jaren 1990 
vrijwel gelijk (cbs StatLine; Koek et al. 2003; Visser et al. 2005).

Tabel 6.9
Rookgedrag en alcoholgebruik  onder zelfstandig wonende  35-plussers, naar leeftijdscategorie , 2003
(in procenten)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-79 jaar C 80 jaar

rookt wel eens 37 28 19 18 11
rookt dagelijks 31 25 16 16 9
(n) = 7654 2834 1898 742 645

drinkt wel eens alcohol 87 84 79 71 64

drinkt minstens 1 keer per week 6 
of meer glazen alcohol per dag 12 9 4 3 0
(n) = 2528 974 638 198 182

Bron: CBS (POLS’03) SCP-bewerking

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen  is voor volwassenen gesteld op een half uur 
matig intensieve lichamelijke activiteit  op ten minste vijf dagen van de week (Stig-
gelbout et al. 2004). Voor personen van 55 jaar en ouder liggen de eisen aan de inten-
siteit in dat half uur lager dan voor jongere volwassenen en is bijvoorbeeld wandelen 
met een snelheid van 3-4 km per uur of fi etsen met een snelheid van 10 km per uur 
voldoende.

Ouderen voldoen vaker aan de beweegnorm  dan jongere volwassenen en jonge-
ren (Van Lindert et al. 2004; Tiessen-Raaphorst et al. 2005). Cijfers van het cbs in 
tabel 6.10 bevestigen dit beeld13: ongeveer twee derde van de ouderen van 55-74 jaar 
haalt de norm tegenover slechts de helft van de 35-54-jarigen. Onder de oudste oude-
ren neemt het percentage normactieve personen echter weer af (cbs StatLine; Van 
 Lindert et al. 2004). Waarschijnlijk valt dit te verklaren door de hogere percentages 
met chronische aandoeningen , gezondheidsklachten  en lichamelijke beperkingen  
op oudere leeftijd (voor een bespreking van het effect van verslechtering van gezond-
heid  op sportdeelname, zie hoofdstuk 10). Aan de andere kant kunnen deze proble-
men en klachten ook ontstaan of verergeren door een tekort aan beweging.
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Mensen met een chronische aandoening  voldoen inderdaad minder vaak aan de 
beweegnorm  dan mensen zonder zo’n aandoening (Chorus en Hopman-Rock 
2004).14 Daarnaast zijn vrouwen  vanaf de leeftijd van 60 à 65 jaar minder vaak 
normactief dan mannen , maar op jongere leeftijd juist vaker (cbs StatLine; Van Lin-
dert et al. 2004). Het percentage laagopgeleide  ouderen dat niet aan de beweegnorm 
voldoet, is ongeveer twee keer zo groot als bij hoogopgeleiden  (Van den Berg Jeths et 
al. 2004).

Recent onderzoek van lasa toont dat de lichamelijke activiteit  van 55-64-jarigen 
tussen 1992/’93 en 2002/’03 is afgenomen. Het percentage dat aan de beweegnorm  
voldoet, daalde van 80% naar 70% bij mannen  en van 89% naar 76% bij vrouwen  
(Visser et al. 2005). Een verklaring voor deze daling is niet bekend.

Tabel 6.10
Zelfstandig wonende  35-plussers die voldoen aan de norm gezond bewegen , naar leeftijdscategorie  en geslacht , 
2004 (in procenten)

mannen vrouwen allen

35-44 jaar 44 56 50
45-54 jaar 45 56 50
55-64 jaar 68 69 69
65-74 jaar 71 63 67
≥ 75 jaar 54 37 43

Bron: CBS (StatLine)

Ouderen eten over het algemeen gezonder dan jongere volwassenen. Gegevens 
uit 2001 van de tweede Nationale studie laten zien dat zij vaker elke dag ontbijten 
en groente eten, vaker bruin brood eten en minder vaak patat (Van Lindert et al. 
2004). Tabel 6.11 toont enkele voorbeelden: het percentage ouderen dat niet elke dag 
groente eet, ligt lager dan dat onder de algemene bevolking. In de dagelijkse inname 
van fruit is er echter weinig verschil.

In de tijd bezien is het beeld wisselend. Het percentage dat te weinig groente 
eet, is sinds 1987 gedaald, evenals het deel dat te veel verzadigd vet tot zich neemt. 
Het percentage ouderen dat te weinig fruit eet, is daarentegen gestegen (Koek et al. 
2003).15

Voor ouderen is een hoogwaardige voeding  met relatief veel voedingsstoffen extra 
van belang. Door een geringe lichaamsbeweging  en een lage ruststofwisseling 
hebben zij een lagere energiebehoefte en eten ze ook minder dan jongeren en overige 
volwassenen. Daardoor krijgen ze niet altijd alle essentiële voedingsstoffen binnen. 
Daarnaast kan ondervoeding ontstaan door een verminderde opname van voedings-
stoffen via de darmwand naar het bloed of onvoldoende synthese in de huid. Met 
name lage waarden van de vitamines D, B6, B12 en foliumzuur komen vaak onder 
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ouderen voor. Een kwart van de verpleeghuisbewoners  en de zelfstandig wonende  
ouderen met een zorgbehoefte  heeft bijvoorbeeld een tekort aan vitamine B6. Tekor-
ten aan vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur dragen bij aan het ontstaan van 
hart- en vaatziekten  en dementie , terwijl een tekort aan vitamine D een versnellend 
effect heeft op botontkalking (osteoporose) (Senten et al. 2003; Van den Berg Jeths et 
al. 2004; Van Kreijl en Knaap 2004).

Tabel 6.11
Voedingspatroon betreffende groente en fruit, naar leeftijd en geslacht , 2001 (in procenten)

40-49 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar C 70 jaar totale bevolking C 12 jaar 

niet elke dag groenten

mannen 69 59 55 45 64
vrouwen 67 56 52 40 62
allen 68 58 53 42 63

minder dan 2 stuks fruit per dag

mannen 86 86 85 87 87
vrouwen 78 73 71 78 76
allen 82 79 78 82 81

Bron: Van Lindert et al. (2004)

Samenvattend is het gedrag van ouderen met betrekking tot roken , alcoholgebruik , 
gezonde eetgewoonten  en groenteconsumptie gunstiger dan dat van de jongere 
bevolking. Ook op het punt van lichamelijke activiteit  gedragen ze zich gunstiger, 
behoudens de oudste ouderen. De trends  in de tijd zijn ongunstig voor beweging, 
overmatig alcoholgebruik en het eten van fruit, maar gunstig voor de inname van 
groente en verzadigd vet. Risicogroepen zijn: laagopgeleiden  (roken, bewegen ), 
hoogopgeleiden  (alcoholgebruik), mannen  (roken, alcoholgebruik), oudere vrouwen  
(bewegen) en chronisch zieken  (bewegen).

Preventieve interventies 
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat maar weinig ouderen proberen actief hun 
gezondheid  te verbeteren (Visser et al. 2005). Wel kunnen, volgens onderzoek, inter-
venties  hun gedrag betreffende roken , alcoholgebruik  en wandelen positief beïnvloe-
den (Kerse et al. 1999).

Lichamelijke activiteit  en fi theid hebben een gunstige invloed op het (cognitief) 
functioneren  van ouderen en op het ontstaan van ziekten die vooral bij hen voor-
komen (Gezondheidsraad 2005; Huijbers 2005). In Nederland bestaan daarom 
meerdere projecten met als doel hen tot (meer) lichamelijke activiteit te stimuleren. 
Voorbeelden van zulke programma’s zijn: Meer bewegen  voor ouderen (mbvo) en 
Groninger Actief Leven Model (galm) (Isken 2005a).
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Een aantal studies naar de effecten van deze beweegprogramma’s is inmiddels afge-
rond. De resultaten zijn nog niet geheel overtuigend. Winst  is er vooral bij voorheen 
inactieve ouderen, veelal oude ouderen met gezondheidsproblemen . Voor het overige 
lijken de programma’s vooralsnog weinig effect te hebben (Senten et al. 2003; Isken 
2005b; galm 2006; ZonMw 2006a).16

Op het terrein van voeding  bestaat de preventie  uit voorlichting over gezonde voe-
ding. Voorbeelden van lokale interventies  zijn de projecten Ouder worden, gezond 
blijven en Gezonde voeding voor ouderen (Isken 2005a). Het is niet bekend welk 
effect deze voorlichtingsprojecten hebben.

Daarnaast zijn er verschillende projecten en interventiestudies met de preven-
tie  van ondervoeding als doel. Deze projecten zijn meestal gericht op ouderen in 
verpleeg-  of verzorgingshuizen  of ouderen met een zorgbehoefte . Het gebruik van 
voedingssupplementen blijkt positieve effecten te hebben op het lichaamsgewicht, 
de vitaminestatus en de weerstand tegen infecties. De lichamelijke en geestelijke 
functies lijken echter nauwelijks te verbeteren (Van Staveren en De Groot 2003).

Behalve aan verrijking van voedsel en het gebruik van supplementen besteden 
sommige projecten aandacht aan de sfeer rondom de maaltijd, door bijvoorbeeld de 
maaltijden voor bewoners op te dienen in een ruimte die als restaurant of eetkamer 
is ingericht (Senten et al. 2003). Hierdoor eten bewoners beter en neemt naast het 
lichaamsgewicht ook de kwaliteit van leven toe. Ook het toevoegen van smaakver-
sterkers aan de warme maaltijd verbetert aantoonbaar de eetlust en daardoor het 
lichaamsgewicht (Van Staveren en De Groot 2003).

Vorengenoemde projecten zijn gericht op een specifi eke risico- of leefstijlfactor . Er 
zijn ook preventieve  interventies  gericht op individuele ouderen, die een breed karak-
ter hebben. Voorbeelden hiervan zijn de algemene gezondheidsonderzoeken  van het 
consultatiebureau  voor ouderen – in Nederland sterk in opkomst – en de preventieve 
gezondheidsonderzoeken door de huisarts . De vorm van deze preventie is die van 
een persoonlijk leefstijladvies. Overigens dient het gezondheidsonderzoek ook om 
ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen. Twee initia-
tieven van een consultatiebureau voor ouderen zijn inmiddels geëvalueerd. Advie-
zen over de leefwijze bleken vooral gegeven te worden over bloeddruk, cholesterol, 
gewicht, vochtinname en beweging. De meerderheid gaf aan de adviezen opgevolgd 
te hebben en bovendien zeiden veel ouderen bewuster op de gezondheid  te zijn gaan 
letten; deze laatste groep ervoer een positieve invloed op de gezondheid. Deson-
danks blijkt dat er meer kennis nodig is over deze vormen van preventie en over de 
effecten ervan. Men verwacht dat met preventief gezondheidsonderzoek bij ouderen 
tussen de 60 en 75 jaar op korte termijn een behoorlijke gezondheidswinst  valt te 
behalen, maar perspectief op die winst is er nog niet (Visser en Schippers 2005).

Onderzoek naar gezondheidsscreening door de huisarts  dempt de verwachtingen 
van deze vorm van preventie . Zowel in Nederland als in Groot-Brittannië blijkt dat 
deze niet tot een verbetering van de gezondheidstoestand  leidt. Mogelijk is een pre-
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ventief programma wel effectief bij geselecteerde groepen ouderen met een verhoogd 
risico (Poort en Spijker 2003).

In het algemeen kan gesteld worden dat er vele lokale en regionale preventieprojec-
ten bestaan voor ouderen, maar dat er vaak nog weinig bekend is over de positieve 
effecten daarvan op de gezondheid  en het functioneren (Poort en Spijker 2003; Isken 
2005b). Een aantal preventieve  interventies  waarnaar wel onderzoek is gedaan of 
waarvoor een evaluatie is uitgevoerd, tonen een positief of bemoedigend resultaat 
waarbij de winst vooral ligt bij de risicogroepen.

6.4.2 Preventie van valincidenten 

Risicofactoren en risicogroepen
Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen extrinsieke oorzaken van 
valincidenten , of omgevingsfactoren, en intrinsieke oorzaken. De intrinsieke zijn 
de belangrijkste en omvatten zowel biologische als gedragsfactoren (Lips 2000; 
 Dejaeger 2005).

Het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg  cbo heeft de wetenschappelijke 
literatuur over risicofactoren en preventie  van valongevallen  geïnventariseerd17 en 
aan iedere conclusie een niveau van bewijskracht toegekend. Het blijkt dat mobi-
liteitsstoornissen  en het doorgemaakt hebben van een eerdere (recente) val geas-
socieerd zijn met een verhoogd risico om te vallen . Daarnaast bestaan er voor een 
reeks andere factoren (sterke) aanwijzingen dat ze een onafhankelijke risicofactor 
voor vallen zijn, waaronder het gebruik van psychofarmaca (zoals benzodiazepinen , 
antidepressiva ), moeite met activiteiten  van het dagelijks leven, hart- en vaatziek-
ten , cognitieve stoornissen  en hoge leeftijd. Verschillende risicofactoren kunnen 
gelijktijdig een rol spelen en vaak wordt een val veroorzaakt door een samenspel van 
meerdere factoren.

Voor vallen  met letsel als gevolg zijn de risicofactoren ongeveer dezelfde als voor 
vallen in het algemeen. Daarnaast zijn risicofactoren voor fracturen bij ouderen: 
lage botmineraaldichtheid, fractuur na het 50ste levensjaar, bestaande wervelfrac-
tuur, positieve familieanamnese (in het bijzonder heupfractuur bij de moeder), laag 
lichaamsgewicht, ernstige immobiliteit en gebruik van corticosteroïden.

Mobiliteitsproblemen , afhankelijkheid bij het uitvoeren van activiteiten  van het 
dagelijks leven, een eerdere val en een hoge leeftijd komen vaker voor onder ouderen 
in instellingen  dan onder zelfstandig wonenden . Deze ouderen lopen daardoor meer 
risico te vallen  (cbo 2004).

Preventieve interventies 
Niet alle risicofactoren voor vallen  zijn behandelbaar of intervenieerbaar (Lips 2000). 
Aan een factor als hoge leeftijd kan niets veranderd worden. Maar er zijn ook fac-
toren, zoals balansproblemen, waarbij preventie  en interventie wel tot de mogelijk-
heden behoren.
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In Nederland houdt een groot aantal organisaties zich bezig met valpreventie bij 
ouderen (Van den Berg Jeths et al. 2004). De kennis is gebundeld in het Kennis-
netwerk valpreventie senioren (www.kennisnetwerkvalpreventie.nl). In de Richtlijn 
Preventie van valincidenten  bij ouderen doet het cbo (2004) evidence-basedaanbevelingen 
voor preventieve  interventies . De kosteneffectiviteit  werd echter buiten beschouwing 
gelaten omdat er niet genoeg onderzoek beschikbaar was. De belangrijkste aanbeve-
lingen van het cbo vatten we hierna kort samen.

Voor thuiswonende ouderen  die zich melden met een val of valletsel, beveelt de 
cbo-werkgroep een nadere evaluatie van het valrisico aan. Goed schoeisel, reductie 
van valangst, verbetering van het gezichtsvermogen, woningaanpassing, kritische 
evaluatie van voorgeschreven medicijnen , cardiovasculaire evaluatie, en training van 
evenwicht en functionele spierkrachtverbetering verdienen allemaal aanbeveling. De 
basis voor succesvolle preventie  is echter een multifactoriële evaluatie die leidt tot 
gerichte interventiemaatregelen, en multi- of interdisciplinaire programma’s lijken 
bovendien het meeste succes te geven. Participerende disciplines zouden medici, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten en daartoe specifi ek geschoolde verpleegkundi-
gen moeten omvatten (cbo 2004).

Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen  verdient een brede aanpak de voorkeur 
(cbo 2004). Het specifi ek opsporen van patiënten met een verhoogd val- en fractuur-
risico is in deze setting niet zinvol omdat de gehele populatie een verhoogd risico 
heeft (Neyens et al. 2005). Wel wordt aanbevolen om per patiënt een valrisico-eva-
luatie te verrichten op basis waarvan gerichte preventieve  maatregelen genomen 
kunnen worden. Aandacht verdienen onder meer: het gebruik van loophulpmid-
delen , een kritische evaluatie van voorgeschreven medicatie , een bedalarmsysteem 
en behandeling van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan staan. Naast deze maatre-
gelen op patiëntniveau dienen algemene maatregelen genomen te worden op maat 
van de organisatie (zoals voorlichting en een veilige omgeving). De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (igz) overweegt om in de toekomst de incidentie van valincidenten  
als een kwaliteitsindicator voor verpleeghuizen  te hanteren (cbo 2004; Neyens et al. 
2005).

In verschillende plaatsen in Nederland zijn valklinieken  opgericht: gespecialiseerde 
poli- of dagklinieken waar op multidisciplinaire wijze oudere patiënten beoordeeld 
worden18 die het afgelopen jaar ten minste één keer gevallen zijn (Emmelot-Vonk 
2005). Onderzoek duidt erop dat op het individu afgestemde maatregelen onder 
leiding van deskundigen vaak meer effect hebben dan standaardprogramma’s en 
groepstherapieën (Hamerlynck et al. 2006). Er zijn echter nog weinig gegevens 
bekend over de effectiviteit van valklinieken voor de preventie  van valincidenten  
(cbo 2004) en ook is het aantal patiënten dat doorverwezen wordt, tot op heden 
marginaal (Dejaeger 2005). Wel is het Landelijk netwerk  valklinieken klinische geri-
atrie een database aan het opzetten om de effectiviteit van valklinieken te kunnen 
beoordelen. Er wordt gedacht dat met behulp van gerichte multifactoriële interventie  
mogelijk een valreductie van 30% tot 50% bereikt kan worden (Emmelot-Vonk 2005).
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Kortom, valongevallen  worden veroorzaakt door een samenspel van factoren. Brede 
valpreventieprogramma’s die zich op meerdere factoren richten en waarbij zorgverle-
ners van verschillende disciplines betrokken zijn, lijken dan ook het meest succesvol. 
Er is echter nog weinig bekend over het aantal valongevallen en letsels dat daarmee 
bij ouderen in Nederland voorkomen kan worden, en over de kosteneffectiviteit .

6.4.3 Preventie van depressie 

Risicofactoren en risicogroepen
De kans op een depressie  wordt eveneens beïnvloed door een samenspel van ver-
schillende factoren. Naast een verhoogde kwetsbaarheid  door biologische, psy-
chologische en sociale kenmerken spelen uitlokkende factoren zoals ingrijpende 
gebeurtenissen een rol (Bijl en De Rijk 2001). Risicofactoren die de kwetsbaarheid 
verhogen, zijn onder meer erfelijkheid, lage zelfwaardering, depressieve copingstijl, 
oudere leeftijd, vrouw  zijn, alleenstaand  zijn of weduwschap en het ontbreken van 
een sociaal netwerk . Mensen met deze kenmerken lopen een relatief grote kans 
op het ontstaan van een depressie bij ingrijpende gebeurtenissen of uitlokkende 
factoren. Het verlies van werk, het overlijden  van partner , vrienden of kinderen , 
vermindering van sociale contacten , het verlies van gezondheid  en de toename van 
beperkingen  in het functioneren zijn bekende voorbeelden van zulke gebeurtenissen 
(Bijl en De Rijk 2001; Bohlmeijer et al. 2005a; Evenblij 2005; zie ook hoofdstuk 8). 
Juist ouderen lopen een grote kans om deze gebeurtenissen mee te maken. Daar-
naast kan het gebruik van bepaalde medicijnen  depressies uitlokken (Bijl en De Rijk 
2001; Dhondt et al. 2002) en zijn er aanwijzingen dat biochemische veranderingen op 
oudere leeftijd een rol spelen (Stek et al. 2004; Evenblij 2005).

Het Trimbos-instituut (Bohlmeijer et al. 2005a) heeft zes risicogroepen onder oude-
ren geïdentifi ceerd voor wie goede preventieve  interventies  beschikbaar zijn en bij 
wie preventie naar verwachting kosteneffectief  is. Twee van deze groepen bestaan uit 
ouderen met een verhoogd risico op depressie  vanwege de aanwezigheid van risico-
factoren. Het gaat om ouderen die hun gezondheid als slecht  ervaren en die boven-
dien het gevoel hebben geen greep op het eigen leven te hebben (geringe mastery) en 
om ouderen die hun partner  in de afgelopen twaalf maanden zijn verloren.

De derde doelgroep bestaat uit ouderen met beperkingen  in het functioneren, die 
leven in een relatief sociaal isolement , en bij wie reeds enkele depressieve  klachten 
aanwezig zijn. Depressieve klachten zoals interesseverlies, verminderde eetlust, 
problemen met inslapen of juist telkens te vroeg wakker worden, behoren tot de 
belangrijkste voorspellers voor het ontstaan van depressie. De klachten kunnen de 
ouderen die er last van hebben, echter ook motiveren om deel te nemen aan preven-
tieve  interventies . Deze derde groep omvat 12% van de totale oudere bevolking en het 
risico op het ontstaan van depressie is bij deze groep 5,5 keer zo groot als bij mensen 
zonder deze combinatie van risicofactoren. In de meest optimale situatie, wanneer 
alle mensen uit deze groep herkend en vervolgens bereikt zouden worden met werk-
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zame preventieve interventies, zou de totale instroom van nieuwe depressiegevallen 
onder ouderen met 32% afnemen (Bohlmeijer et al. 2005a).
De overige drie doelgroepen voor preventie  zijn subgroepen van de derde groep:
– vrouwen (vaak weduwen) met depressieve klachten, functionele beperkingen en 

levend in een relatief sociaal isolement;
– laagopgeleiden (hooguit lagere school, meestal vrouwen  in achterstandswijken) 

met depressieve  klachten, functionele beperkingen  en levend in een relatief soci-
aal isolement ; en

– chronisch zieken (ten minste twee ziekten) met depressieve klachten, functionele 
beperkingen en levend in een relatief sociaal isolement.

Ook deze ouderen lopen een verhoogd risico. Opvallend is dat de associatie van 
depressie  met een laag opleidingsniveau  niet wordt teruggevonden onder ouderen in 
instellingen. Onder verzorgingshuisbewoners  lopen juist de mensen met een hoog 
opleidingsniveau  een hoger risico (Eisses 2005). Mogelijk zijn deze bewoners er in 
vergelijking tot hun eerdere levensstijl sterker op achteruitgegaan dan de bewoners 
met een lage opleiding .

Op een aantal determinanten van veranderingen in depressieve  stemming gaan we 
in hoofdstuk 8 in op basis van longitudinale data van lasa.

Preventieve interventies 
In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling en uitvoering 
van preventieprogramma’s gericht op depressie  bij ouderen. Omdat de sociale leef-
omgeving een belangrijke rol speelt bij depressie, is daarbij gewerkt aan een inte-
grale aanpak met aandacht voor verschillende beleidsterreinen, zoals zorg , welzijn, 
wonen en veiligheid. ggd Nederland en het Trimbos-instituut hebben samen een 
programma ontwikkeld voor zo’n integrale aanpak (Bohlmeijer et al. 2005a, 2005b; 
Cuijpers en Willemse 2005). Hiermee kunnen gemeenten in relatief korte tijd op 
basis van een stappenplan met bijbehorende instrumenten een aanpak ontwikkelen. 
De integrale aanpak kent drie speerpunten: verbetering van vroegherkenning van 
depressieve klachten bij ouderen, preventie  gericht op hoogrisicogroepen, en beleid  
gericht op versterking van de sociale leefomgeving, zoals woonprojecten die bijdra-
gen aan een veilige leefomgeving (Bohlmeijer et al. 2005a, 2005b).

Als onderdeel van de presentatie van de integrale aanpak publiceerde het Trimbos-
instituut een overzicht van veelbelovende interventies . In B6 in de bijlagen van dit 
rapport staan ze opgesomd (te vinden op de website www.scp.nl/rapportage-oude-
ren). Van een aantal is het effect bewezen, zoals van cursussen  over leven met een 
chronische ziekte , projecten gericht op vroegsignalering door verzorgenden, en 
cognitieve gedragstherapie in cursusvorm (de cursus Omgaan met depressie ). Van 
de meeste interventies is het effect echter niet bekend. Bovendien is de kostenef-
fectiviteit  van de veelbelovende interventies nog niet onderzocht. Wel is duidelijk dat 
effectief gebleken interventies in samenhang met elkaar op lokaal niveau uitgevoerd 
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moeten gaan worden. Een goede taakverdeling tussen verschillende zorgverleners en 
instanties verdient daarbij aandacht en een verdere ontwikkeling van een integrale 
aanpak van wonen, zorg  en welzijn is nodig (Cuijpers en Willemse 2005; ZonMw 
2006b).

6.5 Samenvatting

Het merendeel van de ouderen beoordeelt de eigen gezondheid  als goed: in 2003 
voelde bijna twee derde van de zelfstandig wonende  55-74-jarigen en ongeveer de 
helft van de 75-plussers zich gezond. Toch heeft ongeveer de helft van de 55-plussers 
een chronische aandoening . Het percentage personen dat een chronische aandoe-
ning heeft, neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Op 55-64-jarige leeftijd kampt 
iets minder dan de helft van de zelfstandig wonenden met een chronische ziekte of 
aandoening, op 65-74-jarige leeftijd meer dan de helft en boven de 74 jaar twee derde. 
Ook het aantal chronische aandoeningen neemt toe op oudere leeftijd. Bij een kwart 
van de 65-74-jarigen en een derde van de 75-plussers is er sprake van comorbiditeit , 
hetgeen betekent dat zij last hebben van meer dan een aandoening. Tehuisbewoners  
hebben nog vaker dan zelfstandig wonenden te maken met comorbiditeit.

De hoge frequentie van chronische aandoeningen  en comorbiditeit  maken 
ouderen kwetsbaar  en vragen om aandacht. Tussen 1997 en 2003 nam het percen-
tage zonder een chronische aandoening af terwijl het percentage met twee of meer 
aandoeningen toenam. Desondanks is het percentage zelfstandig wonende  ouderen 
dat de eigen gezondheid  als goed beoordeelt, redelijk stabiel gebleven. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat mensen hun maatstaven voor gezondheid aanpassen aan 
het maatschappelijk referentiekader en aan het idee van ‘normale veroudering’.

Naast de chronische lichamelijke aandoeningen  komen ook psychische stoornissen  
veel voor onder ouderen. 10% van de 55-85-jarigen had begin jaren negentig last van 
angststoornissen , 15% van depressieve  stoornissen, en nog eens 10% van cognitieve 
stoornissen . Er bestaan aanwijzingen dat de geestelijke gezondheid  van 55-64-jari-
gen sindsdien verslechterd is.

De hoge frequentie van comorbiditeit  en psychische stoornissen  vormen een 
draaglast voor ouderen. In vergelijking tot jongere volwassenen maken zij dan ook 
frequenter gebruik van medische zorg : ouderen hebben meer contact met de huisarts  
en medisch specialist , worden vaker in een ziekenhuis opgenomen  en gebruiken 
vaker voorgeschreven medicijnen .

Maar de medische zorg  en behandeling van ouderen is niet optimaal: er is nogal 
eens sprake van onderbehandeling  of van een behandeling die niet passend is voor 
de leeftijdsgroep . Deels komt dit doordat er nog te weinig wetenschappelijke kennis 
bestaat over adequate zorg  voor ouderen, maar ook worden bestaande medische 
inzichten onvoldoende toegepast (zie ook het advies Vergrijzen met ambitie van de 
Gezondheidsraad (2005)).
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Ouderen met een depressie  of andere psychische stoornissen  hebben bijvoorbeeld 
vaak te maken met onderbehandeling  van de problematiek. Bij veel depressieve en 
angstige ouderen worden de problemen niet als zodanig (h)erkend en gediagnosti-
ceerd, en wanneer wel een diagnose is gesteld, wordt vaak niet overgegaan tot een 
passende en doeltreffende behandeling. Zo maken maar weinig ouderen met stem-
mings- of angststoornissen  gebruik van voorzieningen  in de geestelijke gezond-
heidszorg . Ook gebruikt slechts een klein percentage van de depressieve ouderen 
antidepressiva , terwijl een grotere groep minder geschikte medicijnen  in de vorm 
van benzodiazepines  krijgt voorgeschreven.

Bovendien is de organisatiestructuur van de medische zorg  niet op de problema-
tiek van comorbiditeit  ingesteld (Heijmans et al. 2003). De zorg  is sectoraal inge-
deeld en ziektespecifi ek georiënteerd. Knelpunten zijn: de stroeve communicatie en 
samenwerking tussen de diverse zorgverleners en het ontbreken van coördinatie op 
het terrein van zorg en medicatievoorschriften.

Meer in het algemeen verdient het gebruik van geneesmiddelen door ouderen 
aandacht. Velen maken langdurig en veelvuldig gebruik van geneesmiddelen en dit 
valt vaak niet te vermijden. Echter, van tijd tot tijd dient de voorschrijver het medi-
cijngebruik  kritisch te evalueren vanwege mogelijke nadelige gevolgen die er kunnen 
optreden voor de gezondheid . De Inspectie voor de Gezondheidszorg merkte reeds 
op dat goede voorschrijfcriteria en voorlichting aan voorschrijvers van belang zijn 
(igz 2004).

Kortom, de medische zorg  biedt nu nog vaak te weinig draagkracht aan ouderen die 
kampen met de draaglast van comorbiditeit  en psychische stoornissen , waardoor 
deze ouderen kwetsbaarder  zijn dan nodig. Sommige groepen, zoals jongere hoog-
opgeleide  ouderen, zullen dit kunnen compenseren met hun persoonlijke hulpbron-
nen , maar voor anderen zal dit meer problemen opleveren.

In theorie lijkt er, tot slot, nog ruimte voor gezondheidswinst  op oudere leeftijd 
te bestaan, bijvoorbeeld door vroegsignalering van gezondheidsproblemen , een 
gezonde leefstijl , een reductie van het aantal valincidenten , of het voorkomen van 
(verergering van) depressie . Door de veelal complexe problematiek lijken brede 
preventieprogramma’s waarbij verschillende sectoren, zorgverleners en instanties 
betrokken zijn, zinvol. Echter, in de praktijk ontbreekt gedegen onderzoek naar de 
effectiviteit van preventieve  interventies  nog vaak, met name over de kosteneffecti-
viteit  is weinig bekend. Meestal is het onduidelijk welk aantal gevallen bij ouderen 
in Nederland met de preventieprogramma’s voorkomen zou kunnen worden. Waar 
effectstudies een positief of bemoedigend resultaat laten zien, blijkt de winst vooral 
te liggen bij de risicogroepen.
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Noten

1 Een Duits onderzoek onder 60-plussers gaf aan dat ervaren gezondheid  voor een groot 
deel verklaard wordt door ervaren lichamelijke klachten, depressieve  gevoelens en het 
vermogen om te gaan met gezondheidsproblemen  en beperkingen  (competenties). 
Daarentegen blijkt de relatie tussen objectieve en ervaren gezondheid op oudere leeftijd 
zwak te zijn (Schneider et al. 2004).

2 Vanaf 2001 zijn de antwoordcategorieën in de pols Gezondheidsenquête gewijzigd. 
Voorheen waren de categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘soms goed en soms 
slecht’/‘niet zo best’ en ‘slecht’. Vanaf 2001 zijn de volgende antwoorden mogelijk: ‘zeer 
goed’, ‘goed’, ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’.

3 In totaal werd in 31% van de gevallen een inschatting verschaft door een familielid of 
verzorger en onder bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen  zelfs in alle geval-
len.

4 De Nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk toont in de 
periode 1987-2001 een stijging van het percentage 65-plussers met een of meerdere 
chronische aandoeningen  van 75,5% naar 82,9% (Van Lindert et al. 2004). Onder 55-
64-jarigen stegen tussen 1992/’93 en 2002/’03 de prevalenties van cara, suikerziekte en 
gewrichtsontsteking (osteoartritis) signifi cant volgens gegevens van lasa (Brinkkem-
per 2005). De Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen laat bij 65-plussers een 
signifi cante toename zien tussen 1990 en 2000 in de prevalenties van gezichtsstoornis-
sen (glaucoom en staar) en gewrichtsslijtage van heupen of knieën, voor zowel mannen  
als vrouwen  (Van den Berg Jeths et al. 2004).

5 Gegevens van het oii’04 geven een soortgelijk beeld: 41% van de 55-plussers in verzor-
gingshuizen  en 34% van de verpleeghuisbewoners  is in het voorafgaande jaar gevallen.

6 De valincidenten  bij ouderen leiden in ongeveer 10% van de gevallen tot ernstige letsels, 
zoals heupfracturen (1-2%), andere fracturen (3-5%) en letsel van de weke delen en 
hoofdtrauma (5%) (cbo 2004). Als gevolg van de laatste val ondervond 68% van de zelf-
standig wonende  65-plussers lichamelijk letsel, maakte 24% gebruik van de gezond-
heidszorg , en werd 17% behandeld, zo blijkt uit onderzoek van lasa. Daarnaast was 
er bij 17% van de gevallen ouderen sprake van een afname in sociale activiteiten  en bij 
15% een afname in lichamelijke activiteit en. In totaal rapporteerde 37% van de ouderen 
een afname op enige wijze in functioneren als gevolg van de laatste val (Stel et al. 2004). 
Onderzoek van Consument en Veiligheid bevestigt dat ouderen, naast de lichame-
lijke gevolgen van een val, ook psychosociale gevolgen ondervinden, zoals angst om 
opnieuw te vallen , verlies van zelfvertrouwen en verminderde deelname aan activiteiten  
buitenshuis (Van Marle et al. 2005).

7 In tabel 6.5 zijn geen cijfers over onvrijwillig urineverlies opgenomen, maar in de Rap-
portage Ouderen 2004 bleek dat urine-incontinentie een veelvoorkomend kenmerk is van 
ouderen wonende in een intramurale of beschermende woonvorm  (De Klerk 2004). Van 
de 55-plussers die in verpleeg- en verzorgingshuizen  verblijven, heeft de helft last van 
incontinentie en onder bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen  is dat zelfs 
83% (De Klerk 2005). Urine-incontinentie op hogere leeftijd kan mede het gevolg zijn 
van cognitieve en/of  mobiliteitsstoornissen . Bovendien heeft incontinentie een nega-
tieve invloed op de zelfredzaamheid van ouderen en kan daardoor een rol spelen bij de 
opname in een verzorgings- of verpleeghuis (Greidanus en De Jongh 2002).

8 Op grond van hun score op de Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (ces-d) 
(p < 0,001).

9 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dsm).
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10 Van de verzorgingshuisbewoners  in Nederland heeft 13% tot 34% depressieve  klachten 
(Eisses et al. 2002; Eisses 2005). Het percentage bewoners dat een depressieve stoornis 
heeft volgens diagnostische criteria, ligt weliswaar lager, maar is nog altijd hoog in 
vergelijking tot ouderen in de algemene bevolking. Een recente studie onder verzor-
gingshuisbewoners in Drenthe, met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar (allen 65-plus), 
toonde dat 4,1% kampt met een major depressie en nog eens 4,1% met een minor depres-
sie (Eisses et al. 2002; Eisses 2005). De prevalentie van major depressie is dus ongeveer 
tweemaal zo hoog als bij zelfstandig wonende  ouderen.

 Ouderen in verpleeghuizen hebben nog vaker last van depressieve  klachten en stoornis-
sen (Eisses 2005; Jongenelis et al. 2003). Gemiddeld heeft maar liefst 46,9% (range 
22-61%) van oudere verpleeghuisbewoners  depressieve symptomen, 15,5% (range 
6-26%) een major depressie, en 25,7% (range 11-50%) een minor depressie (Jongenelis et 
al. 2003). Een recente studie in Noord- en Zuid-Holland bevestigt dit beeld: 8,1% van de 
verpleeghuisbewoners van 55 jaar en ouder had volgens diagnostische criteria een major 
depressie en 14,1% een minor depressie (Jongenelis et al. 2004).

11 De Beers criteria zijn Amerikaanse richtlijnen voor verantwoord voorschrijven aan 
ouderen en omvatten een lijst met medicamenten en doseringen die bij ouderen, al dan 
niet met een bepaalde comorbiditeit , vermeden moeten worden (igz 2004).

12 Zo was in de Leiden 85-plus Studie bij slechts 25% van de depressieve  85-jarigen die in 
het voorgaande jaar persoonlijk contact met hun huisarts  hadden gehad, de depressie 
herkend (Stek et al. 2004). Bovendien gebruikte slechts één (1,3%) van alle depres-
sieve 85-jarigen in de studie antidepressiva . Het gebruik van benzodiazepines  kwam 
daarentegen veel vaker voor: bij 16% van de depressieve 85-jarigen. Resultaten van de 
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study en lasa geven eenzelfde beeld (Beek-
man et al. 1997; Sonnenberg et al. 2003; Depla et al. 2005).

13 Resultaten van de Monitor Bewegen  en Gezondheid in de Monitor Ongevallen en 
Bewegen in Nederland (obin) laten een ongunstiger beeld zien voor ouderen: volgens 
de gegevens van obin ligt het percentage normactieve personen hoger onder 35-54-
jarigen dan onder 55-plussers (tno 2005). De verklaring voor dit verschil ligt waar-
schijnlijk in de gebruikte meetinstrumenten. In het tno-onderzoek is geen koppeling 
gemaakt tussen leeftijd en intensiteit en duur van de activiteit. De tweede Nationale 
studie en cbs hanteren de squash en doen dit wel (Tiessen-Raaphorst et al. 2005).

14 Ongeveer 60% van de mannelijke  65-plussers met astma/copd, artrose, en hart- en 
vaatziekten  is niet normactief. Chronisch zieke vrouwen  van 65 jaar en ouder bewegen  
nog minder: van de vrouwen met astma/copd, kanker, suikerziekte, artrose en overige 
aandoeningen van het bewegingsapparaat, en hart- en vaatziekten haalt zo’n 68% tot 
76% de norm niet (Chorus en Hopman-Rock 2004).

15 In 1997/’98, aten  65-plussers volgens de VoedselConsumptiePeiling naast meer groente 
ook meer gram fruit per dag dan de totale bevolking van 12 jaar en ouder (Koek et al. 
2003). Desondanks lag het percentage 60-69-jarigen dat onvoldoende (d.w.z. minder 
dan 200 gram groenten en 200 gram fruit per dag) groente en fruit at, toen ook hoog, 
rond de 70%. Bovendien bleek meer dan 90% van de 60-plussers te veel verzadigd 
vet te eten. Er zijn dus aanwijzingen dat steeds meer ouderen onvoldoende fruit eten. 
Tussen 1987 en 1998 nam het percentage onder 70-plussers inderdaad af, maar onder 
60-69-jarigen veranderde weinig (Koek et al. 2003). Daar staat tegenover dat in dezelfde 
periode meer 70-plussers voldoende groente zijn gaan eten. Bovendien daalde het 
percentage ouderen dat te veel verzadigd vet eet, tussen 1987 en 1998 (Koek et al. 2003).

16 Zo blijken mbvo-activiteiten bij een deelname van een keer per week nauwelijks effect te 
hebben. Bij twee keer per week valt er wel een kleine verbetering van fi theid en kwaliteit 
van leven waar te nemen bij de ouderen die van tevoren het minst actief waren. De 
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vooruitgang was het grootst bij 75-plussers en personen met meerdere chronische aan-
doeningen  (Senten et al. 2003; Isken 2005b; ZonMw 2006a). De galm-projecten leiden 
ook tot meer lichamelijke activiteit  onder ouderen die voorheen inactief waren, met 
vooral verbeteringen in fi theid als gevolg (galm 2006). De gemiddelde uitval bij bewe-
gingsprogramma’s die in Nederland voor ouderen worden georganiseerd, bedraagt in 
de eerste zes maanden 14,5% (ZonMw 2006a).

17 Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen drie settings: thuissituatie , verzorgings- 
of verpleeghuis   en ziekenhuis  (cbo 2004).

18 Het Landelijk netwerk valklinieken  klinische geriatrie heeft daarvoor een landelijk uni-
form valkliniekprotocol ontwikkeld. Hierbij is gebruikgemaakt van de Richtlijn Preventie 
van valincidenten  bij ouderen van het cbo (2004).
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7 Lichamelijke beperkingen  en zorg 

Alice de Boer en Mirjam de Klerk (scp)

7.1 Inleiding

Lichamelijke beperkingen  zijn dikwijls een gevolg van chronische ziekte n of onge-
vallen. Hoofdstuk 6 heeft laten zien dat chronische ziekten en comorbiditeit  vaker 
aanwezig zijn bij ouderen dan bij jongeren. Wanneer ouderen lichamelijke beper-
kingen krijgen, hebben zij veelal hulp  nodig en kunnen zij gebaat zijn bij verpleging  
of verzorging  door een beroepskracht. Er is echter geen één op één relatie tussen 
de aanwezigheid van beperkingen en zorggebruik : vele ouderen met een beperking 
zullen geen beroep doen op professionele hulp , bijvoorbeeld omdat zij hulp ont-
vangen uit hun directe omgeving of andere (betaalde) hulpkrachten inschakelen. 
Hoeveel ouderen lichamelijke beperkingen hebben en in hoeverre zij verpleging en 
verzorging ontvangen ter compensatie van hun beperkingen, zijn de onderwerpen 
die in dit hoofdstuk aan bod komen.

In Zorg en wonen voor kwetsbare  ouderen (De Klerk 2004) en Ouderen nu en in de toekomst 
(Van den Berg Jeths et al. 2004) is uitgebreid stilgestaan bij de lichamelijke beperkin-
gen  van ouderen. In dit hoofdstuk geven we een actualisering van deze informatie 
(§ 7.2). Hierbij komen beperkingen bij het verrichten van huishoudelijke activiteiten , 
de persoonlijke verzorging , het zien en het horen aan de orde, evenals de trend  in 
het voorkomen ervan. Vanaf paragraaf 7.3 worden verschillende aspecten van de 
zorg  voor ouderen belicht en brengen we de voorzieningen  van ‘licht’ naar ‘zwaar’ 
in kaart. Verpleging en verzorging thuis  staat centraal in paragraaf 7.3. Het gebruik 
van thuiszorg , informele zorg  en particulier betaalde hulp , het persoonsgebonden 
budget  (pgb) en de wachtlijsten  zijn de onderwerpen waaraan we aandacht besteden. 
Zorg met verblijf in een instelling komt daarna aan de orde (§ 7.4). Hier beschrijven 
we zowel het aanbod van zorg als de zorg die de intramurale bewoners  ontvangen, 
met speciale aandacht voor de kwaliteit van de zorg . Paragraaf 7.5 gaat over de 
 palliatieve zorg , een onderwerp waaraan in de Rapportage ouderen nog niet eerder 
aandacht werd geschonken. Deze intensieve vorm van hulp  in de laatste fase van het 
leven kan zowel thuis als in een instelling worden geboden. In de nota ouderenbeleid  
is over palliatieve zorg expliciet een beleidsdoel opgenomen: er dient zorgvuldig 
gehandeld te worden rondom het levenseinde ofwel mensen moeten waardig kunnen 
sterven (vws 2005a). Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting (§ 7.6).

We hebben geput uit de literatuur, registratiegegevens en informatie uit enquêtes. 
Het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) van 2003 bevat gegevens 
over zelfstandig wonende  ouderen. Dit hoofdstuk gaat ook expliciet in op verzor-
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gings-  en verpleeghuisbewoners . Dit gebeurt op basis van het onderzoek Ouderen in 
Instellingen (oii) uit 2004 (zie ook De Klerk 2005). Waar het onderzoeksmateriaal 
het toelaat, presenteren we trendcijfers over de afgelopen vijftien jaar.

7.2 Lichamelijke beperkingen 

Hoeveel ouderen hebben lichamelijke beperkingen  en van welke aard? Het ant-
woord op die vraag hangt sterk af van de defi nitie van ‘beperking’. In dit hoofdstuk 
maken we gebruik van een samenvattende maat die rekening houdt met de aard en 
de rangorde van activiteiten  die mensen al dan niet (met moeite) kunnen verrich-
ten. Wanneer een persoon bijvoorbeeld problemen ondervindt met de persoonlijke 
 verzorging , is de kans groot dat hij of zij ook moeite heeft met het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten  (De Klerk et al. 2006).

De samenvattende maat is gebaseerd op enquêtevragen naar beperkingen  bij het 
zich verplaatsen, het verrichten van huishoudelijke activiteiten , de persoonlijke ver-
zorging , het zitten en staan, en zintuiglijke waarnemingen, en kent vier categorieën: 
geen, lichte, matige en ernstige beperkingen. Volgens dit meetinstrument heeft 11% 
van alle 55-plussers (incl. de tehuisbevolking) een ernstige lichamelijke beperking , 
ofwel ruim 400.000 mensen (in 2003). Deze mensen zijn als kwetsbaar  te typeren 
omdat zij een hoge draaglast hebben en vaak ondersteuning  behoeven. In para-
graaf 7.3 gaan we na in hoeverre zij gebruik maken van zorg . Ongeveer een kwart 
van hen woont permanent in een verzorgings- of verpleeghuis  .

In fi guur 7.1 is het voorkomen van lichamelijke beperkingen  bij de gehele oudere 
bevolking naar woonvorm  en leeftijd gepresenteerd. Het aandeel met een ernstige 
beperking neemt, zoals verwacht, toe met de leeftijd. Van de 55-64-jarigen heeft 3% 
er last van en bij de 85-plussers is dat bijna 60%. Driekwart van de verzorgingshuis-
bewoners  en 96% van de verpleeghuisbewoners  rapporteren ernstige lichamelijke 
beperkingen.1 Dit is logisch, omdat deze onderdeel zijn van de indicatiecriteria 
die het Centrum indicatiestelling  zorg (ciz) hanteert. Opvallend is dat ongeveer 
een op de vier verzorgingshuisbewoners matige of in een enkel geval zelfs geen of 
lichte beperkingen ondervindt. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij met hun 
ongezonde(re) partner  zijn meeverhuisd (De Klerk 2005).

Figuur 7.2 laat zien om welke soort lichamelijke beperkingen  het gaat. Er wordt 
onderscheid gemaakt naar motorische beperkingen  aan de ene kant en zintuiglijke 
beperkingen  aan de andere kant. Vooral bij de zelfstandig wonende  ouderen is er 
een sterke relatie tussen het voorkomen en de leeftijd. Zo heeft van de zelfstandig 
wonende 65-74-jarigen 13% hoorproblemen en neemt dit toe tot 39% van de 85-plus-
sers. Een vergelijkbaar patroon is te zien bij gezichts- en motorische beperkingen: 
hoogbejaarden rapporteren deze veel vaker dan jongere ouderen. Bij de tehuisbewo-
ners  is deze relatie met leeftijd veel minder sterk, omdat vrijwel alle tehuisbewoners 
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matige of ernstige beperkingen hebben. Tehuisbewoners hebben vooral veel vaker 
motorische en gezichtsbeperkingen dan zelfstandig wonenden.

Figuur 7.1
Voorkomen en ernst van lichamelijke beperkingen   bij 55-plussers inclusief tehuisbewoners, naar woonvorm
en leeftijdsklasse, 2003 (in procenten)

a Voor de definitie van de ernst van beperkingen zie De Klerk et al. (2006). 

Bron: SCP (AVO’03, OII’04)
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Ouderen blijven in vergelijking tot bijvoorbeeld vijftien jaar geleden veel langer zelf-
standig wonen  (zie ook De Klerk 2004). Dit maakt het waarschijnlijk dat zelfstandig 
wonenden nu ook vaker te kampen hebben met lichamelijke beperkingen  dan vroe-
ger. Anderzijds bleek in hoofdstuk 6 dat het verwachte aantal levensjaren  dat mensen 
met beperkingen leven, is afgenomen. Dit suggereert dat het aandeel ouderen met 
beperkingen juist daalt. Tabel 7.1 geeft informatie over het percentage zelfstandig 
wonenden dat in de afgelopen vijftien jaar matige of ernstige beperkingen heeft 
gerapporteerd.
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Figuur 7.2
Ouderen die matige of ernstige beperkingen  ondervinden, naar leeftijdsklasse en woonvorm, 2003 
(in procenten)

Bron: SCP (AVO’03, OII’04)

a Voor de definitie van de ernst van beperkingen zie De Klerk et al. (2006).
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Tabel 7.1
Matige of ernstige beperkingen  bij persoonlijke verzorging  en mobiliteit  bij zelfstandig wonende  35-plussers naar 
leeftijd, 1991-2003 (in procenten)

1991 1995 1999 2003 signa

persoonlijke verzorgingb

35-54 jaar 5 4 6 7 *

55-64 jaar 9 10 12 13 *

65-74 jaar 13 14 14 20 *

≥ 75 jaar 25 31 34 38 *

mobiliteitc

35-54 jaar 5 5 6 7 *

55-64 jaar 14 12 13 15 n.s.

65-74 jaar 23 25 23 27 n.s.

≥ 75 jaar 48 52 51 53 *

a Signif icant (*) bij een p-waarde ≤ 0,05, n.s. = niet signif icant.
b Bijvoorbeeld aan- en uitkleden, in en uit bed stappen, gezicht en handen wassen, toilet gebruiken.
c Bijvoorbeeld trappen lopen, buitenshuis verplaatsen, 10 minuten lopen zonder stoppen.

Bron: SCP (AVO’91-’03)
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Tussen 1991 en 2003 is er in alle leeftijdsgroepen  een stijging te zien van het aandeel 
met matige of ernstige problemen in de persoonlijke verzorging . Deze toename is 
signifi cant. Een kwart van de 75-plussers rapporteerde begin jaren negentig deze 
beperkingen tegenover meer dan een derde in het meest recente meetjaar. Bij de 
mobiliteit  is deze ontwikkeling echter lang niet bij alle leeftijdsgroepen te zien. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat ouderen meer hulpmiddelen  (zoals een rollator) 
zijn gaan gebruiken om hun mobiliteitsbeperkingen te compenseren (zie bv. ook 
Perenboom et al. 2002). Overigens wijzen andere bronnen uit dat de mobiliteit van 
zelfstandig wonende  65-plussers verbeterd zou zijn. Ook deze onderzoekers verkla-
ren dat uit het gebruik van compenserende hulpmiddelen. Zij wijzen er tevens op dat 
de rapportage van lichamelijke beperkingen  tijdens een interview beïnvloed kan zijn 
door verwachtingen die mensen van hun eigen functioneren hebben, en dat dit kan 
samenhangen met sociale en economische ontwikkelingen (Hoeymans et al. 2005c).

De conclusie is dat er steeds meer zelfstandig wonende  ouderen met matige of 
ernstige beperkingen  zijn; hun aandeel in de bevolking stijgt, en het absolute aantal 
nog harder vanwege het toenemende aantal ouderen.

7.3 Zorg thuis

De zorg  die thuiswonende ouderen ontvangen, staat in deze paragraaf centraal. De 
volgende onderwerpen komen aan de orde: het gebruik van zorg , de thuiszorg , de 
wachtlijsten  en het persoonsgebonden budget  (pgb). Ook in deze paragraaf gaat het 
voornamelijk om individuele personen. In een aantal gevallen gaat het echter om 
huishoudens. De reden is dat een omvangrijke vorm van hulp aan huis , de huishou-
delijke hulp , ten goede komt aan huishoudens. Toch spreken we ook dan om prakti-
sche redenen over ‘ouderen’ en ‘55-plussers’, hoewel het dus soms om huishoudens 
gaat met een hoofd dat 55 jaar of ouder is.

Gebruik van zorg 
In beleidsnota’s wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van ouderen (vws 2005a). Zij dienen in eerste instantie zelf hun 
gezondheidsproblemen  te compenseren, bijvoorbeeld met hulp van hun partner , 
kinderen  of anderen uit de directe omgeving. Alleen voor de meest kwetsbaren  is 
er publiek gefi nancierde zorg  aanwezig. In hoeverre en voor welke zaken ouderen 
gebruik maken van informele hulp  of van betaalde hulp door de thuiszorg  of een 
particuliere hulp  is te lezen in tabel 7.2.

Een op de vier oudere huishoudens heeft hulp  ontvangen in de twaalf maanden 
voorafgaand aan de enquête (24%, eerste rij van tabel 7.2). Driekwart krijgt dus geen 
hulp, ook niet van huisgenoten of de thuiszorg .
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Tabel 7.2
Hulp aan zelfstandig wonende  oudere huishoudens naar soort en bron van de hulp,  leeftijd en ernst van 
 lichamelijke beperkingen, a 2003 (in procenten)

55-64 jaar 64-74 jaar C 75 jaar geen licht matig ernstig totaal

hulp totaal 9 21 51 5 13 34 68 24

hulp bij:

huishoudelijke verzorging 8 19 47 4 11 32 62 22
persoonlijke verzorging 3 6 16 2 3 6 29 7
verpleegkundige handelingen 2 3 7 2 1 4 13 4

hulp van:

gezinsleden of uitwonende familie 4 8 15 3 4 11 23 8
gezinsleden (incl. partner) 1 4 5 1 2 3 9 3
familie (uitwonend) 3 5 11 2 3 8 15 6

thuiszorg 5 14 34 3 7 21 49 16
particuliere hulp 2 3 10 1 4 7 11 4
overigb 1 3 8 0 1 5 9 3
a Het gaat om de kenmerken van de meeste beperkte persoon in het huishouden. Voor de def initie van de ernst van lichamelijke 

beperkingen zie De Klerk et al. (2006). Hulp in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête.
b Hulp vanuit de woonvoorziening, vrijwillig(st)er, anders.

Bron: SCP (AVO’03)

Eenderde deel van de zelfstandig wonende  huishoudens met een hoofd van mini-
maal 55 jaar, waarin zich ernstige beperkingen  voordoen, krijgt geen verpleging  
of verzorging , noch van informele helpers  noch van professionals (thuiszorg  of 
particuliere hulp ). In 2003 ging het om ongeveer 100.000 huishoudens. Waarom 
deze ouderen geen hulp hebben, is onduidelijk. Een deel van hen heeft wel dege-
lijk hulp nodig maar vraagt daar niet om, wellicht omdat zij de weg niet kennen 
naar het Centrum indicatiestelling  zorg (ciz) (zie ook De Klerk en Schellingerhout 
2006). Slechts 15% van deze ouderen heeft bij het ciz een aanvraag ingediend voor 
verpleging of verzorging.2 Een ander deel betreft mogelijk ouderen die, ondanks 
hun beperkingen, een zelfstandig leven willen leiden zonder afhankelijkheid van de 
zorg van anderen. Er zijn studies die deze verklaring ondersteunen: mensen met een 
sterke persoonlijkheid schakelen niet zo snel professionele hulp  in omdat ze op hun 
eigen capaciteiten vertrouwen (Samuelsson et al. 2003).

Bij de ouderen die wel hulp  ontvangen, gaat het vooral om huishoudelijke verzorging  
(22%) en in mindere mate om persoonlijke verzorging  (7%) of verpleegkundige han-
delingen (4%). De thuiszorg  verleent ondersteuning  aan 16% van de 55-plussers en 
mensen uit de directe omgeving aan 8%. Deze informele hulp  krijgen zij vooral van 
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uitwonende familieleden  (6%), slechts 3% ontvangt hulp van gezinsleden, meestal 
de partner. De hulp van de partner  wordt waarschijnlijk onderschat omdat mensen 
die onderlinge hulp als vanzelfsprekend zien en niet als hulp. Daarnaast speelt mee 
dat ouderen (en dan vooral 75-plussers) veelal geen huisgenoot hebben of een huis-
genoot die ook beperkingen  heeft (De Klerk en Timmermans 1999: 124).

In tabel 7.2 is ook te zien dat ouderen die ernstige lichamelijke beperkingen  
ondervinden, veel vaker gebruik maken van thuiszorg  dan de meer vitale ouderen. 
Deze uitkomst is plausibel want de laatste groep voldoet waarschijnlijk niet aan de 
indicatiecriteria . Bijna 50% van de ouderen met ernstige beperkingen heeft thuis-
zorg. Deze mensen, maar ook die met lichte of matige beperkingen, krijgen boven-
dien vaker thuiszorg dan informele hulp  (23%).

Het particuliere alternatief voor de thuiszorg wordt door een minderheid ingezet, 
slechts door 4%. Het gaat dan voornamelijk om huishoudelijke hulp  en zelden om 
een particulier betaalde verpleegkundige . Vooral de oudere huishoudens met een 
relatief hoog inkomen  maken gebruik van deze vorm van hulp (De Klerk 2001).

Thuiszorg
De thuiszorg  vormt een belangrijke hulpbron  voor oudere huishoudens met ernstige 
verzorgingsproblemen .

Tabel 7.3
Intensiteit en duur van de thuiszorga bij zelfstandig wonende oudere huishoudens (55-plussers) naar leeftijd en 
ernst van lichamelijke beperkingenb (selectie op thuiszorggebruikers), 2003 (verticaal gepercenteerd)

55-64 jaar 64-74 jaar C 75 jaar geen licht matig ernstig totaal

0-3 uur per week 70 72 73 71 78 86 58 72
> 3 uur per week 30 28 27 29 22 14 42 28
gemiddeld aantal uren per weeka 5,1 3,7 3,9 6,1 4,1 3,1 4,5 4,0

0-12 weken 26 24 12 35 32 16 11 17
13-51 weken 28 30 28 29 30 30 25 28
52 weken 46 46 61 35 38 54 64 55
gemiddeld aantal wekena 34,6 34,7 42,4 30,1 29,9 39,2 43,5 39,4
a In de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête.
b Het gaat om de kenmerken van de meeste beperkte persoon in het huishouden. Voor de def initie van de ernst van lichamelijke 

beperkingen zie De Klerk et al. (2006).

Bron: SCP (AVO’03)

Meer dan 80% van de ouderen met thuiszorg  (55% + 28%) heeft deze hulp langer dan 
drie maanden (zie tabel 7.3). Het gemiddelde bedraagt 39 weken bij een maximum 
van 52. In werkelijkheid kan de hulp uiteraard jaren duren, maar de gegevens hebben 
alleen betrekking op de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. Bijna drie-
kwart van de oudere thuiszorggebruikers heeft minder dan drie uur per week hulp, 
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het gemiddelde is vier uur per week. De intensiteit en de duur hangen sterk samen 
met de leeftijd van de meest beperkte persoon in het huishouden. Bij de 75-plussers 
bestrijkt de hulp gemiddeld 3,9 uur gedurende ruim 42 weken op jaarbasis. De 55-64-
jarigen krijgen intensieve hulp (ruim 5 uur) over een kortere periode (35 weken).

Dat ernstig beperkten naar verhouding veel en langdurig hulp  krijgen, ligt voor de 
hand. Opmerkelijk is de categorie zonder lichamelijke beperkingen  die relatief veel 
thuiszorg  krijgt (gemiddeld 6 uur per week). Het betreft een kleine groep, ongeveer 
20.000 huishoudens. Dit zijn vooral mensen die in het onderzoeksjaar wel lichame-
lijke beperkingen hebben ondervonden maar daarvan zijn hersteld. Zij hebben vaak in 
het ziekenhuis  gelegen en tijdens hun revalidatie  kortdurende thuiszorg nodig gehad.

Verzorging  en verpleging  zijn de omvangrijkste activiteiten van de thuiszorg . Toch 
omvat de dienstverlening  meer dan dat en is, mede als gevolg van het beschikbaar 
komen van extra fi nanciële middelen (Mathijssen 2005a), het gebruik van de thuis-
zorg  in de afgelopen jaren toegenomen. Zo is het aantal uren tussen 2000 en 2004 
met gemiddeld 10% per jaar gegroeid (Mathijssen 2005b). Het meestgeleverde pro-
duct, de huishoudelijke verzorging , draagt naar verhouding het meeste bij aan deze 
stijging. Daarnaast zijn ‘kleine’ diensten zoals advies, instructie en voorlichting, 
sterk uitgebreid. Ook zijn er nieuwe producten ontwikkeld. Zo is sinds 2002 het pro-
duct ‘begeleiding met beschikbaarheidfunctie’ toegevoegd.3 Vanaf 2004 is gespecia-
liseerde thuiszorg voor psychiatrisch patiënten te verkrijgen. Een voorbeeld van een 
product speciaal bestemd voor ouderen is dagverzorging. Tussen 2000 en 2004 nam 
het totale aantal cliënten met thuiszorg per periode van vier weken toe van meer dan 
340.000 naar ruim 410.000 (Mathijssen 2005b). Van hen is 80% ouder dan 65 jaar 
(Schuurmans en Duijnstee 2003).

Cliënten (ook niet-ouderen) geven een ruime acht als hun een oordeel wordt 
gevraagd over de thuiszorg , zo blijkt uit onderzoek van Z-org, de brancheorganisa-
tie van zorgondernemers verpleging  en verzorging  (pwc 2005). Het oordeel is het 
meest positief over de zorgverlening. Zo is men zeer tevreden over de bejegening en 
betrouwbaarheid van de medewerkers. Men is minder te spreken over de thuiszorg-
organisatie, bijvoorbeeld over de veiligheid, wisseling en vervanging van personeel. 
Vergeleken met 2000 zijn de rapportcijfers van cliënten met een half punt gestegen.

Wachtlijsten
Naast cliënttevredenheid is de beschikbaarheid van de zorg  een indicator voor de 
kwaliteit van zorg . Eind jaren negentig ontstond beleidsmatige aandacht voor wacht-
lijsten  in verpleging  en verzorging . De overheid  zette, door middel van de wacht-
lijstbrigade en een speciale Taskforce, een meersporenbeleid uit om de tekorten 
te verminderen: uitbreiding van de zorg, regionale aanpak van wachtlijsten en een 
verbeterde informatievoorziening. Tussen 2000 en 2003 is het aantal wachtenden 
gedaald van 101.658 naar 54.244 (Mathijssen 2005c; Ramakers 2005).
Figuur 7.3 geeft inzicht in de samenstelling van de groep wachtenden naar leeftijd 
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en zorgsoort. We hebben de gegevens gebruikt van de wachtlijstpeiling uit 2003.4 In 
dat jaar wachtten 25.000 75-plussers op ‘opname verzorging’ (opname in een verzor-
gingshuis). Daarnaast stonden 5500 personen uit deze leeftijdsgroep  op de wachtlijst  
om te verhuizen  naar een verpleeghuis (‘opname verpleging ’). De jongere ouderen 
(55-64-jarigen) wachtten voornamelijk op zorg thuis .

Figuur 7.3
Aantal 35-plussers die wachten op thuiszorg of tehuisopname, naar leeftijdsklasse en type indicatie, 2003 
(in absolute aantallen)

Bron: HHM 
(Wachtlijstpeiling 2003) 

opname verzorging

35-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

zorg thuis opname verpleging
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

C 75 jaar

Uit de meest recente meting blijkt dat de wachtlijst  verder is gereduceerd. In 2005 
wachtten 52.036 mensen op verpleging  en verzorging , van wie 34.305 op zorg  met 
verblijf, dat wil zeggen opname verzorging  of opname verpleging  (Ramakers 2005). 
Ongeveer 90% van de wachtenden op zorg met verblijf ontvangt overbruggingszorg. 
Ouderen zijn oververtegenwoordigd onder de wachtenden: bijna twee derde is 75 jaar 
of ouder en driekwart behoort tot de 50-plussers.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Verpleging en verzorging thuis  kan sinds 1995 geleverd worden in natura of via een 
pgb. Met een pgb  kunnen mensen zelf zorg inkopen voor huishoudelijke verzorging , 
persoonlijke verzorging , verpleging , ondersteunende en activerende begeleiding en 
tijdelijk verblijf. Er zijn geen wachtlijsten  voor de toekenning van een pgb. Figuur 7.4 
laat zien dat sinds 1996 het aantal budgethouders nog steeds stijgt. Per 31 januari 
2006 zijn er 78.315.5 Dit zijn overigens lang niet alleen ouderen, ook niet-ouderen 
komen ervoor in aanmerking.
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Figuur 7.4
Het aantal houders van een persoongebonden budget, 1996-2005 (in absolute aantallen)

Bron: TK (2000/2001a en b);
Knollema (2005) 
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In 2005 waren er circa 37.000 budgethouders van 56 jaar of ouder tegenover ruim 
40.000 personen jonger dan 56 jaar (fi guur 7.5). Dat de 75-plussers wat vaker budget-
houder zijn dan jongere ouderen is logisch, zij ondervinden immers naar verhouding 
vaak ernstige lichamelijke beperkingen  (zie fi guur 7.1). De aanvragen van de oudere 
en jongere senioren verschillen dikwijls ook in achtergrond. Zo blijkt dat het aandeel 
budgethouders met psychogeriatrische problemen het hoogst is onder de 80-plussers 
terwijl somatische problemen naar verhouding vaak bij jongere ouderen worden aan-
getroffen (Dragt et al. 2004).

Om pgb-gebruiker te kunnen worden, moeten mensen ermee bekend zijn. Bijna de 
helft (43%) van de 55-plussers met matige of ernstige lichamelijke beperkingen  is 
onbekend met het bestaan ervan (tabel 7.4). Dit is opvallend, omdat dit een groep 
is met fl inke beperkingen, dus een groep die vaak ondersteuning  nodig heeft en 
waarvan een groot deel ook een indicatie  zou kunnen krijgen als men deze aan zou 
vragen. De 65-plussers zijn nog iets minder vaak op de hoogte dan de 55-64-jarigen. 
Ongeveer een op de acht heeft wel van het pgb  gehoord maar weet niet precies wat 
het inhoudt. Ongeveer 11% van de 55-plussers wenst een pgb; die wens leeft het 
sterkst onder de 55-minners, gevolgd door de 65-74-jarigen. De gepresenteerde gege-
vens zijn op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vws) 
verzameld in het kader van het onderzoek Wonen Zorg Welzijn (De Klerk en Schel-
lingerhout 2006).
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Figuur 7.5
Houders van een persoonsgebonden budget naar leeftijdsklasse, 2005 (in absolute aantallen)

Bron: Knollema 
(2005: 9)
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Tabel 7.4
Bekendheid met het persoonsgebonden budget  en wens voor een budget bij 35-plussers met matige of ernstige 
lichamelijke beperkingen , 2005 (in procenten, n = 2739)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar C 75 jaar C 55 jaar

onbekend 40 34 48 44 43
ja, maar weet niet precies wat het is 14 12 11 17 14
ja, weet waarvoor het gebruikt kan worden 40 49 37 34 39
heeft pgb 6 5 4 5 5

wenst pgb 19 11 15 8 11

Bron: SCP (WZW’05)

7.4 Zorg met verblijf

Extramuralisering 
Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen  (Verzijden en Fransen 
2004). Dit is niet alleen hun voorkeur, ouderen die thuis wonen, zijn over het alge-
meen ook iets gelukkiger dan verzorgingshuisbewoners  (Kok et al. 2004). Het beleid  
van de overheid  komt hiermee overeen: zij richt zich al decennia lang op zelfstandig 
wonen, eventueel met aanvullende zorg . Toch komt er voor sommige ouderen een 
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moment waarop zelfstandigheid niet meer mogelijk of gewenst is. In dat geval kan 
een aanvraag worden ingediend voor ‘verblijf’.6

Er verblijven in Nederland bijna 160.000 mensen in een instelling, van wie 100.000 
in een verzorgingshuis en bijna 60.000 in een verpleeghuis. De overgrote meerder-
heid van deze bewoners is ouder dan 55 jaar. Het aantal verzorgingshuisbewoners  
is in de afgelopen tien jaar sterk gedaald, in 1992 waren het er nog ruim 125.000. 
Het aantal verpleeghuisbewoners  is tussen 1992 en 2003 iets gegroeid (fi guur 7.6). 
De daling van het aantal verzorgingshuisplaatsen is mede mogelijk door de ontwik-
keling van alternatieve woonvormen  voor ouderen. Overigens is er nog steeds een 
tekort in het aanbod van ouderenwoningen, waar verzorging  vanuit een steunpunt of 
woonvoorziening  (het ‘verzorgd wonen’) wordt geboden (Sogelée en Brouwer 2003; 
tk 2002/2003; tk 2003/2004a).

Figuur 7.6
Aantal bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis, 1992-2003 (in absolute aantallen)

Bron: CBS (StatLine)
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De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig (fi guur 7.7). Van de
80-85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstan-
dig wonenden  snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 95-plussers niet opgenomen 
in een instelling.

Het overheidsbeleid is gericht op verdere inkrimping van het aanbod van instellin-
gen, een proces dat ook wel substitutie, extramuralisering  of vermaatschappelijking 
van de zorg wordt genoemd (Kwekkeboom et al. 2006). Van de 100.000 bestaande 
verzorgingshuisplaatsen worden er tot 2015 nog eens 40.000 omgezet in zelfstandige 
woonvormen  (tk 2003/2004b: 23). Dat er ruimte is voor een verschuiving naar zelf-
standig wonen , blijkt uit Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen (De Klerk 2004).
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Figuur 7.7
Woonvorm van 55-plussers naar leeftijdsklasse, 1 januari 2004 (verticaal gepercenteerd)

a Onder de categorie ‘overige instellingen’ vallen bijvoorbeeld psychiatrisch ziekenhuizen, woonvormen
 voor verstandelijke gehandicapten en kloosters.

Bron: CBS (StatLine) 
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Gelijktijdig met de daling van het intramurale aanbod  bevordert de overheid  het 
ontwikkelen van extramurale diensten voor ouderen met een zorgbehoefte . Het 
aantal instellingen dat extra awbz-functies aanvraagt, neemt dan ook nog steeds toe 
(tk 2005/2006a:11). Zo zijn er verzorgingshuizen  die activerende begeleiding, inten-
sieve (verpleeghuis)zorg  of allerlei tussenvormen willen aanbieden aan zelfstandig 
wonenden . Daarnaast stimuleert het ministerie van vws dat tehuizen  zorgsteunpun-
ten opzetten. Zo’n steunpunt levert eventueel 24 uur per dag zorg en ondersteuning , 
bijvoorbeeld via een alarmsysteem, en draagt bij aan de mogelijkheden voor ouderen 
die zorg nodig hebben, lang zelfstandig te blijven wonen. Uit een recente inventari-
satie van het College bouw zorginstellingen blijkt dat ongeveer 100 gemeenten niet 
beschikken over een dergelijk zorgsteunpunt (cbz 2006). Negen gemeenten hebben 
geen enkele locatie voor verpleging  en verzorging  (verzorgings- of verpleeghuis of 
zorgsteunpunt).

Eind jaren negentig besteedden verzorgingshuizen  ongeveer 5% en verpleeg-
huizen  10% van hun budget buiten de instellingsmuren (Van der Meulen-Arts en 
Francke 2005). De meeste verpleeghuizen bieden dagbehandeling  of hebben projec-
ten waarin zij zorg aan huis  leveren. Het aantal dagbehandelingplaatsen is tussen 
2000 en 2004 jaarlijks gegroeid met gemiddeld 6% (Mathijssen 2005d). Het extramu-
rale aanbod  van verzorgingshuizen is eveneens toegenomen (tabel 7.5). Kortdurende 
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opname, dagverzorging en nachtverzorging bieden deze instellingen al langer. Een 
kort durende opname is 24-uursopvang in een verzorgingshuis die in de regel zes tot 
acht weken duurt. De opvang is bedoeld voor ouderen die na een ziekenhuisopname  
of vanwege het tijdelijk ontbreken van mantelzorg  niet zelfstandig kunnen wonen. 
Dag- of nachtverzorging omvat verzorging , opvang of begeleiding en is bedoeld 
als ondersteuning  van mantelzorgers of als overbrugging tot defi nitieve opname. 
Het aantal cliënten van dit type diensten lag in 2003 op 55.000 personen.

Sinds 2002 bestaat er ook extramurale verzorging , verpleging en begeleiding. 
Deze diensten zijn bedoeld voor zelfstandig wonende  ouderen met een indicatie  voor 
opname verzorging . Onduidelijk is in hoeverre de inhoud ervan overeenkomt met 
de producten van de reguliere thuiszorg . De meeste personen maken gebruik van 
extramurale verzorging (65.100 in 2003). Ook worden aan thuiswonende ouderen via 
een abonnement maaltijden verstrekt en zijn woningen aangesloten op een alarm-
systeem.

Tabel 7.5
Aantal personen dat gebruik maakt van de externe dienstverlening  van verzorgingshuizen,  1995-2003
(in absolute aantallen x 1000)

1995 1997 1999 2001 2003

kortdurende opname 21,9 24,1 28,1 28,1 30,5
dagverzorging, opvang 15,9 15,0 20,8 20,4 23,2
nachtverzorging, opvang 0,6 0,6 1,6 1,6 1,2

extramurale verzorging – – – – 65,1
extramurale verpleging – – – – 15,5
extramurale begeleiding – – – – 15,5

maaltijdverstrekking – – – – 69,8
op alarmsysteem aangesloten woningen 59,4 64,6 66,9 66,7 67,1

Bron: CBS (StatLine)

Zorg met verblijf
Uit fi guur 7.1 bleek dat meer dan 90% van de verpleeghuisbewoners  en ruim 70% van 
de verzorgingshuisbewoners  ernstige lichamelijke beperkingen  ondervindt.

Veel tehuisbewoners  krijgen hulp  van beroepskrachten bij de persoonlijke verzorg-
ing  (De Klerk 2005). Een op de vier heeft dagelijks hulp bij het toiletbezoek ; onder 
verpleeghuisbewoners  geldt dat voor meer dan de helft (zie tabel 7.6). 
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Tabel 7.6
Hulp bij persoonlijke verzorging  door personeel naar woonvorm , 2004 (verticaal gepercenteerd)

verzorgings-
huis

somatisch 
verpleeghuis

psychogeriatrisch
verpleeghuis totaal

hulp van personeel bij toiletbezoek

niet 84 38 37 68
soms 6 6 8 7
dagelijks 10 56 55 26

wanneer hulp bij toiletbezoek

als ik erom vraag 75 54 52 60
op vaste tijd geholpen 16 20 46 29
als personeel tijd heeft 9 25 3 12

hulp van personeel bij overige persoonlijke verzorginga

niet 39 9 4 28
soms / paar keer per week 22 7 0 15
dagelijks 39 84 96 57

wanneer hulp bij overige persoonlijke verzorginga

als ik erom vraag 29 27 34 30
op vaste tijd geholpen 50 37 51 48
als personeel tijd heeft 21 36 15 23

a Eten en drinken, aan- en uitkleden, opstaan, naar bed gaan of wassen.

Bron: SCP (OII’04), overgenomen uit De Klerk (2005)

Een op de vijf somatische en bijna de helft van de psychogeriatrische patiënten 
worden niet geholpen als zij daarom vragen, maar bezoeken op vaste tijden het 
toilet. Meer dan de helft van de intramurale bewoners krijgt dagelijks professionele 
hulp  bij de ‘overige persoonlijke verzorging’ zoals eten, drinken , aan- en uitkleden 
of wassen. Met name verzorgingshuisbewoners  en bewoners van psychogeriatrische 
verpleeghuizen krijgen deze hulp op vastgestelde tijdstippen (resp. 50% en 51%). 
Somatische verpleeghuispatiënten worden wat vaker tussendoor geholpen, als het 
personeel tijd heeft. Deze uitkomsten laten zien dat bepaalde categorieën intramu-
rale bewoners, die toch al kwetsbaar  zijn vanwege lichamelijke en/of psychische 
beperkingen , ook nog eens een beperkte autonomie  hebben in de dagelijkse routine 
van opstaan, toiletbezoek, wassen, aankleden , eten en drinken. Verpleeghuisbewo-
ners zijn recentelijk wel meer tevreden geworden over het toiletbezoek; zij kunnen 
steeds vaker zelf bepalen wanneer dit plaatsvindt (zie tabel 7.8).

Ruim 140.000 personen werkten in 2002 in de verpleging , verzorging  of huishou-
ding in tehuizen .7 Daarnaast zijn er in instellingen veel onbetaalde krachten actief. 
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In 2002 waren dat bijvoorbeeld zo’n 100.000 vrijwilligers , ruim 40.000 in verpleeg-
huizen en meer dan 60.000 in verzorgingshuizen (Mathijssen 2005b). Tegelijkertijd 
is er een tekort aan dit type helpers: de helft van de zorginstellingen wenst meer 
vrijwilligers op de werkvloer (Devilée 2005). Het is onduidelijk of specifi eke taken 
blijven liggen. Figuur 7.8 laat zien in hoeverre oudere instellingsbewoners melding 
maken van hulp door vrijwilligers  en familieleden. Op psychogeriatrische verpleeg-
huisafdelingen is de beoordeling van de hulp gegeven door familieleden.

Figuur 7.8
Hulp van familie of vrijwilligers bij de persoonlijke verzorging (pv) of de mobiliteita (mob) naar 
woonvorm, 2004 (in procenten)

Bron: SCP (OII’04) 

a Bedlegerige ouderen zijn buiten beschouwing gelaten.
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Bijna 10% van de instellingsbewoners krijgen dagelijks hulp van hun partner , 
kinderen , andere familieleden  of van een vrijwilliger. Zij helpen vaker bij het zich 
verplaatsen dan bij de persoonlijke verzorging . Bij de persoonlijke verzorging gaat 
het meestal om hulp bij eten en drinken . Deze uitkomsten komen overeen met de 
resultaten van onderzoek onder de mantelzorgers  van tehuisbewoners  (De Boer et al. 
2003; Hoevenaar 2005). Verpleeghuisbewoners krijgen vaker deze onbetaalde vorm 
van hulp dan verzorgingshuisbewoners: ruim 50% maakt melding van mobiliteits-
hulp  van informele zorgverleners  en meer dan 30% rapporteert dergelijke hulp van 
vrijwilligers .8 Uit eerder onderzoek weten we dat frequent gebruik van deze hulp-
bronnen  samenhangt met de aanwezigheid van ernstige lichamelijke of psychische 
problemen (De Boer 2004: 191).



156 Lichamelijke beperkingen en zorg

Tabel 7.7
Waarom hulp van familieleden aan intramurale bewoners  (selectie op ontvangers van informele hulp) ,
2004 (verticaal gepercenteerd)

verzorgings-
huis

somatisch
verpleeghuis

psychogeriatrisch
verpleeghuis totaal

persoonlijke verzorging

anders gebeurt het niet 20 21 21 20
dat vindt bewoner prettig 57 53 29 48
anders 24 26 51 32

zich verplaatsen

anders gebeurt het niet 41 39 41 41
dat vindt bewoner prettig 39 43 28 37
anders 20 18 31 22

Bron: SCP (OII’04), overgenomen uit De Klerk (2005)

Bijna de helft van de ontvangers van informele hulp  zegt dat de familie  persoonlijke 
verzorging  biedt omdat de bewoner dat zelf prettig vindt (tabel 7.7). Opmerkelijk is 
evenwel dat een op de vijf meldt dat men helpt omdat taken anders niet worden uitge-
voerd. Bij het zich verplaatsen ligt het percentage dat anderen uit noodzaak helpen, 
hoger, op 41%. Kennelijk voeren nogal wat mantelzorgers  taken uit die de beroeps-
krachten deels (moeten) laten liggen. Vooral familieleden van psychogeriatrische 
patiënten geven ‘andere redenen’ aan. Het is denkbaar dat zij hadden willen melden 
dat zij het zelf prettig vinden de hulp te geven (De Klerk 2005).

Waarom werkzaamheden bij familieleden terechtkomen, is onduidelijk, maar 
het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een hoge werkdruk bij medewerkers of 
de grote hulpbehoefte van bewoners. Het is niet bekend of tussen familieleden en 
tehuispersoneel afspraken zijn gemaakt over de hulp die familieleden bieden.

Woonkwaliteit  in tehuizen 
Tehuizen komen nogal eens negatief in de publiciteit. Zo bleek uit een studie van 
het College bouw zorginstellingen dat de kwaliteit van vooral oude(re) gebouwen in 
de sector verpleging en verzorging te wensen overlaat (cbz 2005a). De kwaliteit is 
bij verzorgingshuizen  voor een derde goed en een kwart matig; 36% scoort slecht. 
Verpleeghuizen doen het iets beter: bijna de helft scoort goed, een op de vier matig 
en 28% slecht. De kritiek was vooral gericht op de omvang van sanitaire ruimten in 
verzorgingshuizen en het aantal meerpersoonskamers in verpleeghuizen .

Op 1 januari 2005 ontbrak het 18.700 verpleeghuisbewoners  aan privacy  (cbz 2005b). 
Hiervan waren er 1400 gehuisvest in een driepersoonskamer, 15.700 in een vierper-
soonskamer en 1600 in kamers voor vijf of meer personen. Figuur 7.9 laat zien dat 
de situatie vanaf 1992 sterk verbeterd is. Toen verbleef nog 40% van de bewoners in 
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kamers voor drie of meer personen, dit aandeel is gedaald naar 15% in 2003. Het 
ministerie van vws hecht er belang aan dat het aantal meerpersoonskamers in ver-
pleeghuizen wordt gereduceerd. Het heeft daarom extra geld ter beschikking gesteld 
om nieuwbouw en/of verbouw te stimuleren ten einde deze plaatsen voor 2010 om te 
bouwen naar een- en tweepersoonskamers (tk 2005/2006b).

Figuur 7.9
Aantal bedden per kamer in verpleeghuizen, 1992-2003 (in procenten)

Bron: De Klerk (2001); 
Mathijssen (2005d)
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In een studie onder psychogeriatrische bewoners van 37 afdelingen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen  in vier regio’s is onderzocht wat tehuisbewoners  zelf vinden van 
hun privacy  (Van Beek et al. 2005). De beschikbare ruimte per persoon blijkt effect 
te hebben op het gevoel van autonomie . In verzorgingshuizen hebben bewoners 
wel heel vaak hun eigen appartement/kamer. In verpleeghuizen  is dit minder vaak 
het geval en delen vele bewoners hun kamer. Soms zijn kamerdeuren afgesloten als 
alle bewoners in de huiskamer zijn. Hierdoor hebben mensen nauwelijks de moge-
lijkheid zich terug te trekken als zij dat zouden willen. Dit wordt bevestigd door 
onderzoek van De Klerk (2005), waarin twee derde van de somatische verpleeghuis-
bewoners  in een meerpersoonskamer zegt niet over voldoende mogelijkheden te 
beschikken om zich terug te trekken als ze dat willen. Ook kunnen bij een verhui-
zing  maar weinig persoonlijke eigendommen van thuis worden meegenomen.

Kwaliteit van zorg 
Naast huisvesting zijn andere aspecten van belang voor de kwaliteit van de zorg . Op 
basis van onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is na te gaan in 
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hoeverre de mening van bewoners over de kwaliteit van zorg sinds 2000 veranderd is 
(tabel 7.8).

Tabel 7.8
Oordeel van tehuisbewoners  over een aantal aspecten van de kwaliteit van zorg, a 2000 en 2004 (in procenten 
mee eens)

verzorgings-
huis

somatisch
verpleeghuis

2000 2004 2000 2004

ik heb het gevoel dat verzorgenden mij serieus nemen 93 94 91 89
ik moet steeds weer aan nieuwe verzorgenden vertellen hoe ik geholpen
wil worden

16 21* 24 25

ik krijg precies de hoeveelheid hulp die ik nodig heb 89 93* 88 88
verzorgenden komen mijn kamer binnen zonder te kloppen 16 19 43 38
ik kan in overleg zelf bepalen wanneer ik naar het toilet ga 95 97 62 72*
ik ben vrij om te bepalen wanneer ik opsta 84 87* 47 43
ik heb een verzorgende aan wie ik dingen in vertrouwen kwijt kan 58 61 62 68
* Signif icant verschil tussen 2000 en 2004 bij p < 0,05.
a Bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen konden deze vragen niet zelf beantwoorden. De vragen zijn niet aan verzorgers 

voorgelegd omdat zij de situatie anders kunnen beoordelen dan bewoners zelf.

Bron: SCP (OII’00/’04)

Verpleeghuisbewoners zijn over het algemeen minder positief over de kwaliteit van 
zorg  dan verzorgingshuisbewoners . Zo melden zij relatief vaak dat verzorgenden hun 
kamer binnen lopen zonder te kloppen en dat zij niet zelf het tijdstip van opstaan 
kunnen bepalen. Deze verschillen komen ook naar voren in ander onderzoek 
( Arcares 2005; Cliënt & Kwaliteit 2004). Toch is niet altijd duidelijk waarom deze 
bewonersgroepen zo sterk verschillen in hun kwaliteitsoordeel. Het kan samen-
hangen met de zwaarte van de zorg  die ze nodig hebben (verpleeghuis bewoners  zijn 
afhankelijker van de ondersteuning  dan verzorgingshuisbewoners, die meer zelf 
kunnen doen), maar ook met de bouwtechnische situatie in verpleeghuizen, zoals 
het feit dat er minder eenpersoonskamers zijn (Mistiaen en Delnoij 2003). Daarnaast 
kan de oorspronkelijk medische oriëntatie van verpleeghuizen meespelen. Hierbij 
heeft de autonomie  van bewoners wellicht niet altijd voldoende aandacht gekregen 
(Cliënt & Kwaliteit 2004).

Deze uitkomsten zijn niet goed te vergelijken met de resultaten van de Benchmark 
Verpleeg- en verzorgingshuizen 2004/2005 omdat naar andere aspecten van de kwaliteit 
van zorg  is gevraagd (Arcares 2005). Uit dit benchmarkonderzoek blijkt dat de tevre-
denheid van tehuisbewoners  is toegenomen. Ouderen zijn het meest positief over de 
maaltijden, de introductie van nieuwe bewoners en paramedische zorg. Hun oordeel 
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is minder positief over het wonen en de zorg in haar algemeenheid maar ook deze 
waardering is verbeterd.

Het oordeel van verpleeghuisbewoners  is tussen 2000 en 2004 op vrijwel alle punten 
hetzelfde gebleven. Alleen het tijdstip van het toiletbezoek  is in de loop van de tijd 
beter afgestemd op de wensen van bewoners: het aandeel ouderen dat zich hierbij 
niet meer hoeft aan te passen aan het ritme van de instelling is gestegen van 62% 
naar 72% (tabel 7.8). Een vergelijking met de cijfers uit tabel 7.6 leert dat, ondanks 
dat een deel van de bewoners van somatische verpleeghuizen nog steeds niet zelf kan 
bepalen wanneer zij naar het toilet gaan, instellingen in de loop van de tijd wel meer 
aandacht voor dit aspect van de kwaliteit van zorg  hebben gekregen.

Ook verzorgingshuisbewoners  signaleren verbeteringen. Zij melden vaker dan 
voorheen dat de zorg optimaal aansluit bij hun behoeften. Ook ervaren zij meer vrij-
heid om zelf te bepalen wanneer zij ’s ochtends opstaan. Het steeds moeten vertellen 
aan nieuwe verzorgenden hoe men geholpen wil worden, ligt wel gevoelig. Dit aspect 
van de kwaliteit van zorg  is signifi cant verslechterd ten opzichte van 2000.

7.5 Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een nieuw onderwerp in de Rapportage ouderen (zie ook § 7.1). In 
de nota ouderenbeleid  wordt aan deze zorg, die ook wel leedverzachtende zorg wordt 
genoemd, expliciet aandacht geschonken. Het ministerie van vws beoogt dat zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de stervende en 
zijn of haar naasten (vws 2005a). Palliatieve zorg is een bijzondere vorm van verple-
ging  en verzorging  voor mensen van wie wordt voorzien dat ze snel zullen overlijden  
of die stervende zijn. De voorziening beoogt verzachting van het lijden en verbetering 
van de kwaliteit van leven, de medische behandeling gericht op genezing is gestaakt.

De laatste vijftien jaar is de aandacht van politici en beleidsmakers voor deze 
intensieve vorm van zorg sterk gegroeid. In 1998 kwam de overheid  met een stimu-
leringsprogramma met projecten in zes centra voor de ontwikkeling van palliatieve 
zorg . Aanleiding voor deze beleidsmaatregelen waren de discussies over euthana-
sie in relatie tot de kwaliteit van de zorg  voor stervenden. Ook de vergrijzing  van 
de bevolking speelde mee, net als de verwachting dat steeds meer mensen zouden 
overlijden  aan specifi eke chronische aandoeningen  zoals kanker. Onderzoek van 
het nivel bevestigt dit vermoeden: de vraag naar palliatieve zorg zou tussen 1997 
en 2015 met ongeveer 20% groeien (Francke en Willemse 2000). Deze schatting is 
gebaseerd op de verwachte toename van het aantal mensen dat per jaar sterft aan 
niet-acute aandoeningen (zoals kanker, copd en suikerziekte).

Het aantal instellingen voor palliatieve zorg  stijgt: in het voorjaar van 2005 waren er 
251 van dergelijke voorzieningen  en tientallen in oprichting, terwijl dat er in 1997 nog 
maar 37 waren (Mistiaen et al. 2005). Een op de drie is een speciaal ingerichte voor-
ziening, zoals een bijna-thuishuis of een hospice , twee derde maakt onderdeel uit van 
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een verpleeg- of verzorgingshuis. De regionale spreiding van de voorzieningen over 
het land is niet optimaal (Mistiaen et al. 2005). Veel hospices en bijna-thuishuizen 
hebben een levensbeschouwelijke achtergrond. In bijna-thuishuizen werken voorna-
melijk vrijwilligers , hospices hebben eigen (high care) verpleegkundig personeel. In 
2002 zetten bijna 5000 vrijwilligers zich in bij de palliatieve zorg (Bart et al. 2005).

Ook het aantal patiënten dat gebruik maakt van instellingen voor palliatieve 
zorg  is gestegen, van ruim 2500 mensen in 2003 tot 4200 in 2004. Het betreft vooral 
mensen met kanker (84%). Toch is dit aantal gebruikers maar een klein deel (minder 
dan 10%) van het geschatte aantal mensen dat jaarlijks behoefte heeft aan palliatieve 
zorg.9

Naast instellingen voor palliatieve zorg  zijn in Nederland ook andere voorzienin-
gen  voor terminaal zieken beschikbaar. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan 
consultatievoorzieningen waar zorgverleners een beroep op kunnen doen als ze 
advies willen omtrent de palliatief terminale zorg aan specifi eke patiënten.

De ontwikkelingen passen bij de wens van veel Nederlanders om thuis, dan wel in 
een omgeving die daarop lijkt, te overlijden  (tabel 7.9). Deze informatie is afkomstig 
van ruim 2000 35-plussers uit de algemene bevolking, aan wie in 2004 de vraag werd 
gesteld wat volgens hen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, de meeste ideale 
plaats is om te sterven. Thuis overlijden heeft de voorkeur van driekwart van de
35-64-jarigen en twee derde van de 65-plussers. Het bijna-thuishuis en het hospice 
zijn goede alternatieven wanneer thuis sterven niet (meer) mogelijk is.10

Tabel 7.9
Voorkeur van 35-plussers voor de meest ideale plaats om te sterven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, naar 
leeftijdsklasse,  2004 (verticaal gepercenteerd)

35-64 jaar C 65 jaar 35-plussers

thuis 75 65 73
verzorgingshuis 1 1 1
bijna-thuishuis 17 21 18
hospice 6 8 6
verpleeghuis 0 1 0
ziekenhuis 2 5 2
andere instelling 0 0 0

Bron: Van den Akker en Luijkx (2005)

De werkelijke plaats van overlijden komt lang niet altijd overeen met deze voorkeur, 
zo blijkt uit lasa-gegevens. De helft van de terminaal zieke ouderen wisselt in de 
laatste maanden voor het overlijden nog minstens eenmaal van zorgplaats. Vaak  
verhuist  men van thuis of een verzorgingshuis  naar een ziekenhuis ; verpleeghuis-
bewoners  worden heel weinig overgeplaatst (fi guur 7.10).
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Veel nabestaanden gaven aan dat de oudere het liefst thuis had willen overlijden  
(Klinkenberg 2002: 47). Als reden voor overplaatsing noemden zij de benodigde 
intensieve (medische) zorg; ook was er vaak behoefte aan meer of andere zorg. 
Meestal kwamen nabestaanden tot de conclusie dat overplaatsing niet te vermijden 
was. Toch had bij een minderheid thuis overlijden wel tot de mogelijkheden behoord 
wanneer 24 uur per dag hulp van de thuiszorg , familie  of vrijwilligers  gerealiseerd 
had kunnen worden.

Figuur 7.10
Verblijfplaats van ouderen drie maanden voor en op het tijdstip van overlijden, 1995/1996-1998/1999 
(in procenten)

Bron: Klinkenberg (2002) 
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Uit een recent literatuuroverzicht van de World Health Organisation blijkt dat 75% 
van de mensen in Europa en de vs thuis wil sterven (Davies en Higginson 2004). 
Mensen die van nabij betrokken zijn geweest bij het overlijden  van iemand in hun 
omgeving, geven vaker de voorkeur aan ziekenhuiszorg dan mensen die deze erva-
ring niet hebben. Daarentegen wensen zorggebruikers met een ernstige ziekte in 
hun laatste levensfase  juist weer zorg thuis , hoewel een klein deel bij een naderend 
levenseinde de voorkeur geeft aan ziekenhuisopname . Het aandeel mensen dat thuis 
sterft, ligt in de verschillende landen tussen de 18% en 32%; de plaats van overlijden 
blijkt sterk samen te hangen met de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden.

Naast de organisatie van de (ziekenhuis)zorg spelen nog andere factoren een rol 
(Cohen et al. 2005). Op basis van data over meer dan 55.000 overledenen in 2001 is 
aangetoond dat mensen met kanker, alleenstaanden , laagopgeleiden  en stedelingen 
signifi cant minder vaak thuis sterven dan anderen.
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7.6 Samenvatting

Van alle 55-plussers heeft (in 2003) 11%, ofwel 400.000 personen, een ernstige 
lichamelijke beperking , een kwart van hen woont in een tehuis. Deze ouderen zijn 
kwetsbaar  omdat zij een hoge draaglast hebben. Het aandeel ouderen met beperkin-
gen neemt toe met de leeftijd en is groot onder tehuisbewoners . Driekwart van de 
verzorgingshuisbewoners  en 96% van de verpleeghuisbewoners  ondervindt ernstige 
lichamelijke beperkingen. Deze uitkomst ligt in de lijn van de verwachting omdat 
deze groep een relatief grote behoefte aan zorg  heeft. Het Centrum indicatiestelling  
zorg (ciz) houdt bij het vaststellen van de indicatie ‘verblijf’ dan ook rekening met de 
ernst van de lichamelijke beperkingen.

Van de zelfstandig wonende  oudere huishoudens met ernstige lichamelijke beper-
kingen  krijgt twee derde verpleging  of verzorging . De hulp is meestal afkomstig van 
professionals (49%) maar ook van informele helpers  (23%). Een op de drie doet geen 
beroep op hulpverleners of op mensen uit hun sociale netwerk . Geschat wordt dat in 
2003 ongeveer 100.000 oudere huishoudens zich in deze positie bevonden. Onduide-
lijk is waarom zij geen hulp krijgen. Een deel van hen kent vermoedelijk de weg niet 
naar het Centrum indicatiestelling  zorg (85% heeft geen aanvraag ingediend voor 
professionele hulp ). Een ander deel betreft ‘weerbare’ ouderen die ondanks hun ern-
stige beperkingen niet afhankelijk willen zijn van de hulp van anderen.

Het persoonsgebonden budget  (pgb) is sinds 1995 een alternatief voor de zorg in 
natura, de thuiszorg . Opvallend is dat tien jaar na invoering 45% van de ouderen met 
matige of ernstige lichamelijke beperkingen  niet op de hoogte is van het bestaan 
van pgb’s. Nog eens 14% heeft er wel van gehoord maar weet niet precies wat het 
inhoudt. Ruim een op de tien ouderen zou gebruik willen maken van een pgb maar 
doet dat (nog) niet.

Intramurale bewoners zijn door (psychische of lichamelijke) beperkingen langdurig 
aangewezen op de zorg . De kwaliteit van de zorg  zoals ervaren door deze ouderen, 
verdient daarom veel aandacht. Bijvoorbeeld ten aanzien van de zeggenschap over de 
dagelijkse routine van gewone zaken zoals eten, drinken , wassen en aankleden . Zo 
werd in 2004 een op de vijf bewoners van een somatisch verpleeghuis niet door pro-
fessionals geholpen bij het toiletbezoek  of een verschoning als hij of zij erom vraagt, 
maar op vaste tijden. In het algemeen zijn verzorgingshuisbewoners  positiever over 
de geboden zorg dan verpleeghuisbewoners . Een mogelijke verklaring is dat mensen 
in een verzorgingshuis minder beperkingen hebben en daardoor minder afhankelijk 
zijn van de ondersteuning  door het personeel. Ook kunnen instellingskenmerken 
zoals de woonkwaliteit  een rol spelen.

In 2002 waren er ongeveer 100.000 vrijwilligers  actief in tehuizen . Dit is bijna net zo 
veel als het aantal betaalde krachten in de verpleging, verzorging of het huishoude-
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lijk werk van de instellingen (140.000 in 2002). Daarnaast zijn er ook vele familiele-
den  die hulp bieden aan hun partner , ouder of een ander familielid; de omvang van 
deze groep is onbekend. Vrijwilligers en familieleden helpen vooral bij de mobiliteit  
maar ook bij de persoonlijke verzorging  (meestal gaat het om hulp bij het eten en 
drinken ). De helft van de familieleden doet dit omdat bewoners dat prettig vinden, 
maar een ander deel biedt deze hulp omdat deze taken anders blijven liggen. Dit 
laatste kan het gevolg zijn van een hoge werkdruk bij het personeel en/of grote 
hulpbehoefte  van bewoners. Niet bekend is of met informele helpers  afspraken zijn 
gemaakt over de taken die zij uitvoeren.

Er is een discrepantie tussen wens en werkelijkheid in de palliatieve zorg  voor ster-
venden. Twee derde van de 65-plussers ziet voor ongeneeslijk zieken ‘thuis’ als meest 
ideale plaats om te sterven . Toch blijken vele ouderen aan het einde van hun leven 
nog eens van verblijfsplaats te wisselen, onder andere vanwege de benodigde medi-
sche zorg  maar ook als gevolg van behoefte aan extra of andere zorg die thuis niet 
georganiseerd kan worden. Verhuizingen  van thuis naar een verpleeghuis  of zieken-
huis  in de laatste levensfase  komen vrij veel voor. Uiteindelijk overlijdt slechts 35% 
van de ouderen in de eigen, vertrouwde omgeving.
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Noten

1 Het gaat hierbij uitsluitend om bewoners die permanent zijn opgenomen in een 
verpleeg-  of verzorgingshuis . De bewoners die tijdelijk zijn opgenomen (bv. vanwege 
revalidatie ), worden beschouwd als zelfstandig wonenden  omdat ze ingeschreven zijn 
op hun eigen woonadres.

2 Zo blijkt uit het avo’03.
3 De cliënt kan erop rekenen dat naast planbare zorg ook oproepbare zorg binnen 

 redelijke tijd kan worden geleverd (ctg/zaio 2005).
4 Een kleine groep wachtenden (649 mensen) jonger dan 34 jaar blijft buiten 

 beschouwing.
5 Volgens opgave cvz in maart 2006.
6 Bewoners van beschermde woonvormen  zullen – anders dan in de voorgaande brede 

editie van de Rapportage ouderen (De Klerk 2001) – niet afzonderlijk worden behan-
deld; zij horen bij de zelfstandig wonende  ouderen.

7 Het aantal werkzame personen ‘verzorging en huishouding’ in verzorgingshuizen  was 
in 2002 vastgesteld op 76.588. In datzelfde jaar bedroeg het aantal werkzame personen 
‘verpleging en verzorging’ in verpleeghuizen  65.369.

8 Dit is inclusief incidentele hulp.
9 In 2004 overleden in totaal 136.553 mensen van wie 40.300 kanker als primaire doods-

oorzaak hadden. Van hen kan worden aangenomen dat zij een (langdurig) ziekbed 
hebben gehad voorafgaand aan hun overlijden . Het lijkt waarschijnlijk dat zij in hun 
laatste levensfase  vrij intensieve verzorging nodig hebben gehad.

10 Het bijna-thuishuis is in de enquête omschreven als een voorziening met drie tot vijf 
bedden waar zoveel mogelijk een sfeer en cultuur zoals thuis heersen en waar zorg 
wordt verleend door vrijwilligers  en beroepskrachten van wie mensen thuis ook al zorg 
ontvangen. Het hospice  is getypeerd als een voorziening met gemiddeld acht bedden 
waar de zorg wordt verleend door beroepskrachten die in dienst zijn van het hospice.
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8  Veranderingen in de levensloop 

Marjolein Broese van Groenou (lasa), Dorly Deeg (lasa) en Alice de Boer (scp)

8.1 Inleiding

De recente belangstelling van beleidsmakers voor de levensloop  van ouderen komt 
voort uit het idee dat levenslopen tegenwoordig meer variëren dan vroeger. De ver-
lengde levensduur  heeft geleid tot een extra levensfase , die van actieve ouderdom 
tussen de 60 en 80 jaar (Evenhuis 2002). De laatste fase treedt in als mensen gezond-
heidsproblemen  ondervinden en de mogelijkheden om maatschappelijk te participe-
ren  afgenomen zijn.

Ook onderzoekers, vooral demografen en sociologen, hebben interesse in dit 
onderwerp. Zij brengen levensgebeurtenissen  in een mensenleven zoals geboorte, 
huwelijk, uit huis gaan van kinderen , al decennia lang in kaart. Knipscheer (1991) 
was de eerste die in Nederland een dergelijk invalshoek binnen de sociale gerontolo-
gie onder de aandacht bracht. In 2000 verscheen het onderzoek Levenslopen in verande-
ring van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin een beeld werd 
geschetst van de levenslopen van mensen geboren tussen 1900 en 1970 (Liefbroer en 
Dykstra 2000). Over veranderingen in de laatste levensfase  kon toen niet veel gezegd 
worden, vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens.

Pas recentelijk wordt er onder ouderen onderzoek gedaan naar veranderingen – ook 
wel transities  genoemd – in de levensloop .1 Daaruit blijkt dat de diversiteit groot is. 
Verschillen kunnen vanuit drie perspectieven worden bezien: chronologische orde-
ning, sociale context en historische context (Thomése 2001). Bij de chronologische 
ordening staat de opeenvolging van gebeurtenissen en posities in de tijd centraal. 
Gebeurtenissen vinden plaats in allerlei levensdomeinen zoals wonen, werk, sociale 
relaties  en gezondheid . Een ‘standaard’ levenslooptraject van ouderen is dat de kin-
deren  het ouderlijk huis verlaten, zij met pensioen  gaan na hun werkzame bestaan en 
ze uiteindelijk beperkingen  ondervinden nadat chronische ziekte n zijn opgetreden. 
Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van destandaardisatie (Liefbroer en Dykstra 
2000), wat inhoudt dat mensen minder vaak transities op dezelfde momenten in hun 
levensloop meemaken dan voorheen. Voorbeelden bij ouderen zijn: op hoge leeftijd 
een nieuwe relatie aangaan, een lange reis maken en levenslang leren.

In het perspectief van de sociale context gaat de aandacht uit naar veranderende 
familiestructuren – meer echtscheidingen, minder kinderen  per gezin – en de 
effecten daarvan op bijvoorbeeld de bereidheid informele hulp  te verlenen. In de 
historische context veronderstelt men dat de opbouw van de levensloop  door de tijd 
heen veranderlijk is: oud worden nu is heel anders dan oud worden in de jaren vijftig 
of zestig van de vorige eeuw.
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Empirisch onderzoek vanuit het eerste perspectief, naar de gebeurtenissen die oude-
ren meemaken, is schaars en wat er is, bestrijkt meestal één levensdomein. Zo zijn er 
studies die zich richten op het stoppen met werken  (Henkes en Van Solinge 2003b), 
het krijgen van gezondheidsproblemen  (Deeg 2005), verweduwing  (Nieboer 1997), 
het aangaan van nieuwe partnerrelaties (De Jong Gierveld 2004) en verhuizingen  
(Kullberg en Ras 2004). De onderlinge verwevenheid van overgangen is veel minder 
vaak bekeken. Zo is onduidelijk hoeveel ouderen in korte tijd meerdere transities  
meemaken. Ook kunnen veranderingen in het ene domein (zoals ziek worden) een 
verandering in een ander domein ‘uitlokken’ (zoals verhuizen). Over dergelijke 
samenhangen in de levensloop  is weinig bekend.

Overzichten van de verschillende transities  zijn vooralsnog alleen in retrospectief 
onderzoek gerapporteerd. Er wordt dan gevraagd in hoeverre ouderen in de periode 
voor de enquête bepaalde gebeurtenissen hebben meegemaakt. Zo laat een studie 
onder Leidse 65-plussers zien dat 60% in een jaar tijd minstens één negatieve levens-
gebeurtenis ervaart (Kraaij 2000). Vaak genoemde gebeurtenissen zijn: ernstige 
ziekte bij de oudere zelf of een naaste, relationele stress en overlijden  van naasten. 
Dit type recente gebeurtenissen, maar ook gebeurtenissen die eerder in het leven 
plaatsvonden, bleken sterk gerelateerd aan depressieve  klachten op oudere leeftijd.

In een andere studie is 65-plussers gevraagd tien jaar terug te kijken (Sikkel en 
Keehnen 2004). In die periode zijn ze met pensioen  of vut  gegaan (57%), werden 
ze grootouder (34%), zijn de kinderen  uit huis gegaan (21%), kregen ze een ernstige 
ziekte (18%) of zijn ze korter gaan werken (10%). Gaan samenwonen of trouwen 
kwam weinig voor.

Longitudinaal onderzoek
In Nederland zijn geen longitudinale studies bekend die laten zien welke transities  
en combinaties van transities optreden tijdens het ouder worden. Dit hoofdstuk 
brengt levensgebeurtenissen  bij mensen van 58 jaar en ouder in kaart, met speci-
ale aandacht voor veranderingen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid  , de 
partnerstatus  en de woonsituatie .2 Transities in gezondheid en partnerstatus zijn 
interessant omdat ze zeer bepalend zijn voor de manier waarop mensen oud worden. 
Bovendien kunnen ze met elkaar samenhangen of een transitie in de woonsituatie 
veroorzaken. Door de nadruk op de individuele levensloop  staat het eerste, chronolo-
gische perspectief van Thomése (2001) centraal; in dit hoofdstuk blijft de sociale en 
historische context buiten beschouwing. Lezers die geïnteresseerd zijn in trends  in 
verschillende aspecten van de leefsituatie  van ouderen, worden verwezen naar deel A 
van deze Rapportage ouderen.

Daarnaast onderzoeken we in hoeverre specifi eke groepen (naar leeftijd, geslacht  
en opleidingsniveau ) kans hebben op het meemaken van meerdere transities . 
Leeftijd is van belang omdat het een indicatie is van de levensfase  waarin mensen 
zich bevinden. Omdat vrouwen  anders oud worden dan mannen , komen ook 
sekseverschillen  aan bod; vrouwen verliezen  vaker hun partner en worden vaker 
ziek dan mannen. Verschillen naar opleidingsniveau komen eveneens aan de orde. 
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Laag opgeleiden  hebben niet alleen minder goed betaald werk gehad waardoor ze 
een lager pensioen  opbouwden, maar hebben ook een slechtere gezondheid  dan 
hoogopgeleiden . In dit verband spreekt O’Rand (1996) wel van cumulative advantage en 
cumulative disadvantage. Hiermee duidt zij op de voor- en nadelen die zich opstapelen 
gedurende een mensenleven, waardoor lager opgeleiden in een minder gunstige 
situatie en gezondheid de ouderdom bereiken dan mensen met een hogere opleiding 
(Broese van Groenou 2003).

Deze verkenning is een opstap naar de hoofdstukken 9 en 10 waarin de effecten 
van transities  worden bestudeerd. Te verwachten valt immers dat het optreden van 
transities belangrijke consequenties heeft. Twee levensloopeffecten komen aan de 
orde: de sociaal-economische gevolgen van het stoppen met werken  of verweduwing  
(hoofdstuk 9) en de mate waarin ouderen geïntegreerd zijn en blijven in de samen-
leving na het meemaken van bijvoorbeeld een gezondheidsachteruitgang , het verlies 
van hun partner  of een verhuizing  (hoofdstuk 10).3

De veranderingen in de levensloop  van ouderen worden in dit hoofdstuk op de 
volgende wijze weergegeven. In paragraaf 8.2 beschrijven we de veranderingen in 
hun geestelijke en lichamelijke gezondheid  . In paragraaf 8.3 volgt een overzicht van 
de veranderingen die zij meemaken in de partnerstatus . Paragraaf 8.4 behandelt 
veranderingen in de woonsituatie . In paragraaf 8.5 komt de mate van cumulatie 
van verschillende transities  aan de orde en in paragraaf 8.6 de vraag in hoeverre er 
samenhangen bestaan tussen veranderingen in de domeinen gezondheid, part-
nerstatus en woonsituatie. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting (§ 8.7).

De gegevens voor dit hoofdstuk zijn verzameld in het kader van het onderzoeks-
programma Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa; Deeg et al. 1993, 2002a). Dit 
is een longitudinale studie onder 55-85-jarigen die vanaf 1992/’93 zijn gevolgd. Deze 
gegevensbron biedt de mogelijkheid de genoemde transities  en de kenmerken van 
ouderen die dergelijke veranderingen meemaken, in kaart te brengen. In de pre-
sentatie beperken we ons tot de veranderingen in de zesjaars periode 1995-2001. 
De informatie van de tussenliggende waarneming in 1998 wordt vaak niet expliciet 
gepresenteerd maar is wel gebruikt om te komen tot een classifi catie van verande-
ring.4 In de periode tussen 1995 en 2001 bleven 1242 ouderen aan het onderzoek 
 participeren; in 1995 varieerde de leeftijd van de deelnemers van 58 jaar tot 89 jaar 
(zie de lasa-onderzoeksgegevens in B8 van de bijlagen op de website).

In een longitudinaal onderzoek onder ouderen is uitval onvermijdelijk en is deze 
uitval bovendien selectief. Daarom gaan we eerst in op de voorspellers van uitval. 
De 1242 ouderen over wie hier wordt gerapporteerd, zijn de ouderen die bleven deel-
nemen en van wie op drie meetmomenten voldoende gegevens beschikbaar waren. 
In totaal namen 2545 ouderen in 1995 aan lasa deel. In de loop van de zes jaar tot 
2001 viel van deze groep 25% uit door overlijden , 11% doordat zij de vervolgwaar-
nemingen geheel of gedeeltelijk misten en nog eens 15% doordat van hen op een of 
meer onderzochte kenmerken in 1995/’96 gegevens ontbraken. De laatste groep van 
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15% had veelal een verkort interview gehad omdat zij het volledige interview niet aan 
konden of wilden. Inderdaad waren zij ouder, hadden zij een slechtere score op de 
cognitieve test en hadden zij meer chronische ziekte n en beperkingen  dan de deel-
nemers met volledige gegevens. Ook waren zij vaker laagopgeleid , hadden zij minder 
vaak een partner  en woonden zij vaker in een seniorenwoning  of tehuis. Zij hadden 
echter niet vaker depressieve  klachten, en verschillen naar sekse  waren er evenmin.

De deelnemers met volledige gegevens in 1995/’96 die door sterfte  uitvielen, waren 
ook ouder, hadden een lagere cognitieve testscore  en meer ziekten en beperkingen , 
maar niet meer of minder depressieve  klachten dan degenen die bleven deelnemen. 
Deze groep bestond voor een relatief groot deel uit mannen.  Bovendien woonden de 
deelnemers die stierven, naar verhouding vaak in een seniorenwoning  of tehuis. Hun 
opleidingsniveau  verschilde echter niet, en ook waren zij niet vaker partnerloos  dan 
degenen die bleven deelnemen. De groep overledenen is overigens niet zo interessant 
voor de vraagstelling van dit hoofdstuk: de samenhang tussen transities  in verschil-
lende domeinen van functioneren. Bij overledenen is die samenhang immers perfect: 
zij functioneren in geen enkel domein.

De groep die in de loop van de onderzoeksperiode uitviel om andere redenen 
dan sterfte , onderscheidde zich van de groep blijvende deelnemers op slechts één 
kenmerk, de cognitieve test. Weliswaar waren zij ook ouder en minder gezond en 
hadden zij een lager opleidingsniveau  dan de blijvende deelnemers, maar deze ver-
schillen konden in een multivariate analyse geheel worden toegeschreven aan hun 
lagere cognitieve score.

Samenvattend moge het duidelijk zijn dat de groep waarover we in de volgende para-
grafen rapporteren, op een aantal punten een gezonde selectie is uit de hele onder-
zoeksgroep, en daarmee uit de algemene oudere bevolking. Hun gezondheid  was 
beter in lichamelijk en cognitief opzicht, maar zij hadden niet minder depressieve  
klachten dan de uitvallers. Voorts behoorden tot deze groep relatief veel vrouwen , 
hoogopgeleiden  en ouderen met een partner , en woonde een naar verhouding klein 
deel in een seniorenwoning  of tehuis. Ten gevolge hiervan komen bepaalde trajecten 
minder vaak voor dan in de algemene oudere bevolking. Zoals echter zal blijken, 
vertoont de overgebleven onderzoeksgroep nog zoveel variatie dat ook de ongunstige 
trajecten in voldoende mate zijn waar te nemen. Zoals betoogd door Van Beijster-
veldt en collega’s (2002) en Kempen en Van Sonderen (2002) worden schattingen van 
veranderingstrajecten en de samenhang daarvan met determinanten niet beïnvloed 
door mogelijke selectiviteit van het onderzoekscohort, zolang alle relevante groepen 
in voldoende omvang in het onderzoek voorkomen. De in dit hoofdstuk beschreven 
resultaten kunnen dan ook als generaliseerbaar worden beschouwd.

8.2 Veranderingen in lichamelijke en geestelijke gezondheid  

In deze paragraaf komt aan de orde in hoeverre ouderen een verandering in hun 
gezondheidstoestand  meemaken. Dit gebeurt aan de hand van de indicatoren: 
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chronische lichamelijke ziekten , cognitieve beperkingen , depressie  en lichamelijke 
beperkingen . De volgorde van behandeling van de onderwerpen is afgeleid van 
het disablement process  ofwel de hiërarchie van de gevolgen die een ziekte voor een 
persoon kan hebben (Verbrugge en Jette 1994). Dit proces kent verschillende fasen. 
De eerste is een pathologische ontwikkeling in het lichaam. In de tweede treedt 
een verstoring op van lichamelijke of mentale functies. Deze fase kan leiden tot de 
fase van lichamelijke beperkingen zoals verlies van mobiliteit . Beperkingen kunnen 
weer leiden tot de volgende fase van problemen in de uitvoering van huishoudelijke 
verzorging  en zelfverzorging . Ze kunnen bovendien gevolgen hebben voor de maat-
schappelijke participatie  van een persoon. Er zijn allerlei indicaties dat dit disablement 
process niet lineair verloopt maar dat er tussen de fasen een intensieve interactie 
bestaat. In deze paragraaf gaan we in op de eerste drie fasen, de gevolgen voor 
maatschappelijke participatie komen in hoofdstuk 10 aan de orde. De interacties (of 
samenhangen) tussen de eerste drie fasen staan in paragraaf 8.5 centraal.

8.2.1 Chronische ziekten
Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat ouderen, en dan vooral vrouwen  en de 
alleroudsten, relatief vaak (verschillende) chronische ziekte n hebben (zie ook hoofd-
stuk 6). Chronische ziekten zijn per defi nitie blijvend, maar de mate waarin ze tot 
beperkingen  leiden, varieert wel. Ook kan het moment van ontstaan variëren: som-
mige ziekten openbaren zich al op relatief jonge leeftijd andere doen zich voorname-
lijk voor bij ouderen. Verder komen bepaalde chronische aandoeningen vaker samen 
voor dan andere ziekten, zoals suikerziekte en hartziekte (Kriegsman et al. 2004). Er 
kan dus verondersteld worden dat de ziektegeschiedenis van ouderen behoorlijk wat 
dynamiek bevat.

Tabel 8.1 laat zien welk aandeel ouderen in een tijdsbestek van zes jaar een of meer 
nieuwe ziekten hebben gekregen.5 Bij de bespreking maken we een onderscheid 
tussen de groep die nog niet ziek was in 1995 (en waarvan sommigen daarna een 
ziekte ontwikkelden) en de groep die dat wel was (en waarvan sommigen daarna nog 
zieker werden).

Geen ziekte in 1995
Ten tijde van de waarneming in 1995 had 36% van de ouderen geen chronische 
ziekte . In deze groep bleef 53% gezond en ontwikkelde zich bij bijna de helft (47%,
n = 203) een of meerdere chronische aandoeningen in de periode tot 2001. Het aantal 
chronische aandoeningen ging van 0 naar gemiddeld 1,3 (tabel 8.1).

Het ontstaan van chronische aandoeningen  neemt toe met de leeftijd: 58% van de 
oudsten ontwikkelden een chronische ziekte tegen 50% van de middelste en 40% van 
de jongste leeftijdsgroep  (Chi2 = 6,1, p = 0,02).

Van de laagopgeleiden  ontwikkelde iets meer dan de helft (54%) een chronische 
ziekte , tegen ongeveer 45% van de middelbaar en hoogopgeleiden  . Dit verschil naar 
opleidingsniveau  is echter niet statistisch signifi cant (p = 0,13).
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Mannen  en vrouwen  verschillen niet in het ontwikkelen van een chronische aan-
doening .

Tabel 8.1
Veranderingen in het aantal chronische ziekten a bij ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 
58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd en gemiddeld aantal chronische ziekten; n = 1241)

ziekte in 1995 (100%) geen ziekte in 1995 (100%)

incidentie ziekte stabiel niet ziek incidentie comorbiditeit stabiel ziek

totaal, absoluut 203 232 265 498
totaal, relatief 47 53 35 65

man 46 54 39 61
vrouw 49 51 31 69

58-64 jaar 40 60 32 65
65-74 jaar 50 50 32 68
75-88 jaar 58 42 41 59

laag opleidingsniveau 54 45 35 65
midden opleidingsniveau 44 56 35 65
hoog opleidingsniveau 45 55 32 68

aantal ziektena

1995 0 0 1,44 1,56
1998 0,58 0 2,10 1,57
2001 1,29 0 2,64 1,58

a Het betreft de volgende chronische lichamelijke ziekten: chronische longziekten, hartziekten, perifeer arterieel vaatlijden, 
suikerziekte, beroerte, gewrichtsaandoeningen en kanker.

Bron: VU (LASA’95/’98/’01)

Ziekte in 1995
In 1995 had een groot deel van de steekproef al een of meerdere chronische aan-
doeningen  (64%, n = 791). Over de totale groep bezien bevond het merendeel van de 
vrouwen  (66%), de 75-plussers (75%) en de laagopgeleiden  (66%) zich in deze zieke 
groep. Voor velen van hen was dit een stabiele situatie en kreeg men er geen nieuwe 
ziekten bij (65%, n = 498). Het gemiddelde aantal aandoeningen van deze stabiel 
zieke ouderen ligt rond de 1,6. Bij een derde van de zieke groep ontwikkelden zich in 
de volgende zes jaar nog een of meerdere chronische aandoeningen (35%, n = 265). 
Het gemiddelde aantal in deze groep liep op van 1,44 naar 2,64; een gemiddelde toe-
name van één chronische aandoening.
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Het ontstaan van een tweede (of derde) aandoening werd het vaakst aangetroffen 
bij de mannen  en de oudsten (de 75-88-jarigen). Dat de mannen meer comorbiditeit  
ontwikkelden dan de vrouwen , is opmerkelijk omdat dit doorgaans voorbehouden 
is aan vrouwen en mannen veelal overlijden  aan acute aandoeningen. De verbeterde 
gezondheidszorg  en –technologie hebben de levensverwachting  van mannen ver-
hoogd en zijn er mogelijk debet aan dat zij nu na een acute aandoening (zoals hartfa-
len) in leven blijven maar wel chronische comorbiditeit ontwikkelen.

Er is bij de ontwikkeling van comorbiditeit  geen verschil naar opleidingsniveau . 
Dit komt overeen met bevindingen van anderen, dat opleidingsniveau vooral dif-
ferentieert naar de incidentie6 van chronische aandoeningen  en niet meer naar het 
beloop ervan (Melzer et al. 2001).

Leeftijd is een voorname determinant van zowel de incidentie als het beloop. 
Vanaf het 75ste jaar heeft of krijgt het merendeel van de ouderen een of meer chroni-
sche ziekte n. In 2001 had 84% van de 75-plussers er een of meerdere.

8.2.2 Cognitieve stoornissen
Depressieve  en cognitieve stoornissen  (waaronder dementie ) zijn de meest voor-
komende psychische stoornissen  onder ouderen (zie bv. Schoemakers-Salkinoja 
en Timmermans 2001: 119). Het aandeel ouderen met cognitieve stoornissen in de 
bevolking is in 1992/’93 geschat op 10%.7 Leeftijd is de belangrijkste determinant van 
dementie: de ziekte doet zich voor bij 1-2% van de 65-70-jarigen en bij circa 40% van 
de 90-plussers (Van Rijn et al. 2005b).

De meeste studies laten zien dat er geen verschil is in de incidentie tussen mannen  
en vrouwen , al is er ook een studie waaruit blijkt dat bij vrouwen de incidentie van de 
ziekte van Alzheimer hoger is en bij mannen die van vasculaire dementie  (Di Carlo et 
al. 2002; Ruitenberg et al. 2001).

De rol van opleidingsniveau  is nog onduidelijk, vooral omdat mensen met een hoog 
opleidingsniveau  veelal vals negatief scoren op de screeningstests voor dementie  
(Geerlings et al. 2000). Door hun intellectuele en culturele bagage en hun alge-
mene ontwikkeling weten zij lang de symptomen van cognitieve  achteruitgang te 
 verbloemen.

In lasa is informatie over veranderingen in cognitief functioneren  over een tijds-
bestek van zes jaar beschikbaar. De uitkomsten zijn gepresenteerd in tabel 8.2. De 
cognitieve vermogens  zijn vastgesteld met de Mini Mental State Examination (mmse; 
Folstein et al. 1975) waarin de score verloopt van 0 tot 30: hoe lager de score hoe 
slechter de prestatie op deze test.
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Tabel 8.2
Veranderingen in cognitief functioneren a van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau,  58-88-
jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd en gemiddelde MMSE-score; n = 1240)

cognitief goed functioneren in 1995 cognitief disfunctioneren in 1995
stabiel cognitief goed 
functioneren

incidentie cognitief 
disfunctioneren

blijvend cognitief
disfunctioneren

totaal, absoluut 1070 97 75
totaal, relatief 86 8 6

man 88 7 5
vrouw 85 9 7

58-64 jaar 93 4 3
65-74 jaar 84 7 4
75-88 jaar 73 14 13

laag opleidingsniveau 76 13 12
midden opleidingsniveau 91 6 4
hoog opleidingsniveau 96 3 1

score MMSE 
1995 28,1 27,1 24,1
1998 28,2 26,5 22,8
2001 28,0 22,9 22,4

a Cognitief disfunctioneren: MMSE < 25.

Bron: VU (LASA’95/’01)

In 1995 had 6% van de ouderen een score onder de 25 op de mmse, hetgeen een slecht 
cognitief functioneren indiceert. De grote meerderheid (94%, n = 1167) had op dat 
moment een goed tot uitstekend cognitief vermogen. 8% van deze goed functione-
rende ouderen (n = 97) is in zes jaar tijd dusdanig achteruitgegaan dat zij in 2001 een 
mmse-score van 24 of lager hadden. De verandering sinds 1995 bedroeg ten minste 
twee punten. Het proces van cognitieve achteruitgang is vrijwel onomkeerbaar en 
een verbetering komt ook in deze groep (vrijwel) niet voor. Over de hele steekproef 
bezien heeft en houdt dus 86% een goed functionerend cognitief vermogen, ervaart 
8% een fl inke achteruitgang en heeft 6% van de ouderen een blijvend slecht cognitief 
vermogen (tabel 8.2).

Een verslechtering blijkt, in overeenstemming met de literatuur, sterk samen te 
hangen met leeftijd: 75-plussers ervoeren relatief vaak een teruggang in cognitief 
functioneren . Ook laagopgeleiden  zijn oververtegenwoordigd onder degenen die een 
verslechtering meemaakten. Bij iets meer vrouwen  dan mannen  werd een verslech-
tering gerapporteerd (9% versus 7%), maar het verschil is klein. In de groep die een 
stabiel laag cognitief vermogen  had, zijn de alleroudsten en de laagst opgeleiden 
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oververtegenwoordigd. In paragraaf 8.6 komt de samenhang tussen de effecten 
van sociaal-demografi sche  kenmerken op het cognitief functioneren van ouderen 
opnieuw aan de orde. Dan zal blijken dat alleen leeftijd zijn onafhankelijke invloed 
behoudt. Het effect van geslacht  en opleidingsniveau  verdwijnt als gecorrigeerd 
wordt voor allerlei gezondheidsveranderingen.

8.2.3 Depressieve klachten
Uit eerder onderzoek in lasa is bekend dat ongeveer 15% van de 55-85-jarigen lijdt 
aan een depressiestoornis , van wie 2% ernstig (Beekman et al. 1995; Schoemakers-
Salkinoja en Timmermans 2001). Bekende sociaal-demografi sche  risicofactoren van 
depressie zijn: vrouw  of oud of laagopgeleid  zijn (Bohlmeijer et al. 2005a: 26). Enkele 
studies wijzen uit dat de prognose van depressie slecht is. Zo heeft de helft van dege-
nen met een depressie daar na twee jaar nog steeds last van en heeft één op de drie na 
zes jaar nog depressieve klachten (Beekman et al. 2004; Kraaij 2000). Over de deter-
minanten van herstel, verbetering of incidentie van een depressieve stemming bij 
ouderen is nog weinig bekend (Geerlings 2002). Met incidentie wordt het percentage 
ouderen aangeduid dat per tijdseenheid relevante depressieve klachten ontwikkelt.

De lasa-gegevens bieden informatie over veranderingen in depressieve  stem-
ming over een periode van zes jaar (tabel 8.3). Veranderingen zijn gekenmerkt door 
een daling of stijging van ten minste vier punten op de Center for Epidemiologic Studies 
Depression scale (ces-d, score verloopt van 0 tot 60; Radloff 1977) én het overschrijden 
van de kritische grens van zestien op de desbetreffende schaal in 1998 of 2001. De 
resultaten bespreken we voor degenen die in 1995 niet depressief waren (en soms 
depressief werden), en voor hen die in 1995 al depressief waren (en soms herstelden).

Niet-depressief
Zo’n 89% van de onderzoeksgroep had in 1995 een score van 15 of lager op de ces-d 
en werd als niet-depressief aangemerkt (tabel 8.3). Van deze niet-depressieve ouderen 
was de score van 15% zes jaar later ten minste vier punten omhooggegaan en uitge-
komen op 16 of hoger. Het gros van de niet-depressieve mensen (85%) was ook in 
2001 niet als depressief  aan te merken. In de groep met incidentie van depressie steeg 
de gemiddelde score zo’n negen punten tussen 1995 en 2001. De verschillen naar 
achtergrondkenmerken komen globaal overeen met die in de onderzoeksliteratuur.

Incidentie van depressie  in de loop van zes jaar kwam signifi cant vaker voor bij 
vrouwen  dan bij mannen , bij oudere dan bij jongere ouderen, en ook bij ouderen met 
een laag opleidingniveau dan bij ouderen met hogere opleidingsniveaus . De beteke-
nis hiervan kan pas defi nitief worden vastgesteld na multivariate analyses. Het kan 
zijn dat de alleroudsten niet alleen naar verhouding vaak depressief worden maar 
daarnaast een ander kenmerk gemeenschappelijk hebben, zoals het verliezen van 
hun partner. In dat geval zou na correctie voor verweduwing  het positieve effect van 
leeftijd moeten verdwijnen. In paragraaf 8.5 zal blijken dat deze uitleg gerechtvaar-
digd is.
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Tabel 8.3
Verandering in depressieve  stemminga bij ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 
58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd en gemiddelde depressiescore; n = 1233)

niet depressief in 1995 (100%) depressief in 1995 (100%)

incidentie
depressie 

blijvend
niet-depressiefb

herstel
van depressie

blijvend
depressiefc

totaal, absoluut 166 934 57 76
totaal, relatief 15 85 43 57

man 11 89 39 61
vrouw 19 81 44 56

58-64 jaar 12 88 54 46
65-74 jaar 14 86 44 56
75-88 jaar 22 78 35 65

laag opleidingsniveau 23 77 42 58
midden opleidingsniveau 11 89 45 55
hoog opleidingsniveau 11 89 38 62

score depressie

1995 9,0 4,4 21,2 21,4
1998 14,8 5,1 13,5 20,7
2001 17,6 6,2 9,0 22,1

a Depressief: score van 16 of hoger op de CES-D.
b Referentiegroep voor de vergelijking met incidentie van depressie.
c Referentiegroep voor de vergelijking met herstel van depressie.

Bron: VU (LASA’95/’01) 

Depressief
Van de 133 ouderen die in 1995 depressief  waren, was bijna de helft (43%) in 2001 
als niet-depressief aan te merken, maar had toch nog 57% relevante symptomen. In 
de groep die herstelde, daalde de depressiescore zo’n twaalf punten. Geen van de 
demografi sche factoren  vertoonde een signifi cante samenhang met herstel, maar de 
resultaten suggereren wel dat vooral de jonge ouderen relatief vaak herstellen. Als de 
episodes langer duren, zijn ze vaak gerelateerd aan gezondheidsproblemen  (Geer-
lings 2002). Later in dit hoofdstuk (tabel 8.8) zal blijken dat ouderen met langdurige 
functionele beperkingen  vaker depressief worden en minder vaak herstellen van een 
depressie dan mensen zonder dergelijke beperkingen, hetgeen bevestigt dat gezond-
heidsproblemen bijdragen aan langdurige depressieve episodes.
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8.2.4 Lichamelijke beperkingen
Niet alle ziekten zijn lichamelijk of psychisch beperkend en dankzij behandeling 
kunnen beperkingen van tijdelijke aard zijn. Reumatische aandoeningen leiden 
bijvoorbeeld vaker tot lichamelijke beperkingen  dan hart- en vaatziekten . In de 
 Rapportage ouderen 2004 zijn veranderingen in lichamelijke beperkingen over een 
 periode van drie jaar gepresenteerd (De Klerk et al. 2004: 20). Momenteel zijn 
 gegevens over zes jaar tijd beschikbaar.8 Tabel 8.4 biedt inzicht in de mate waarin 
lichamelijke beperkingen onder 58-88-jarigen onomkeerbaar zijn.

De beperkingen  zijn gemeten door te vragen of de persoon de volgende activitei-
ten  met enige moeite kon uitvoeren: trap op- en afl open, vijf minuten buiten lopen 
zonder rusten, opstaan uit en gaan zitten in een stoel, aan- en uitkleden, gebruik 
van eigen of openbaar vervoer en knippen van eigen teennagels. Geen beperkingen 
(score 0) betekent dat alle zes activiteiten geen moeite kosten, een score 6 betekent 
dat alle activiteiten met ten minste enige moeite worden verricht.

Tabel 8.4
Veranderingen in lichamelijke beperkingen  van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 
58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd en gemiddeld aantal beperkingen; n = 1203)

geen beperkingen in 1995 (100%) beperkingen in 1995 (100%)

incidentie van 
beperkingen

blijvend geen
beperkingena

herstel van
beperkingen

blijvend
beperkingenb

totaal, absoluut 327 393 96 393
totaal, relatief 45 55 20 80

man 40 60 18 82
vrouw 52 48 20 80

58-64 jaar 33 67 31 69
65-74 jaar 48 52 24 76
75-88 jaar 68 32 10 90

laag opleidingsniveau 56 44 19 81
midden opleidingsniveau 45 54 19 81
hoog opleidingsniveau 31 69 23 77

aantal beperkingen

1995 0 0 1,27 2,30
1998 0,96 0 0,32 2,87
2001 1,61 0 0,78 3,36

a Referentiegroep voor de vergelijking met incidentie van lichamelijke beperkingen.
b Referentiegroep voor de vergelijking met herstel van lichamelijke beperkingen.

Bron: VU (LASA’95/’01) 
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In de bespreking van de resultaten onderscheiden we ouderen zonder functionele 
beperkingen  in 1995 (waarna sommigen beperkingen ontwikkelden) en ouderen met 
functionele beperkingen in 1995 (van wie sommigen herstelden).

Geen functionele beperkingen 
In 1995 had ongeveer 59% geen problemen met het verrichten van een of meer van 
de zes dagelijkse activiteiten . Daarvan had bijna de helft (45%) na zes jaar tijd wel 
moeite met een of meerdere van de activiteiten. In deze groep ouderen steeg de 
 somscore van beperkingen van 0 tot 1,6, dat wil zeggen dat zij gemiddeld met een of 
twee activiteiten moeite hadden.

Bij de mensen die een incidentie van beperkingen meemaakten, valt op dat de 
incidentie bij de vrouwen  signifi cant hoger was dan bij de mannen , hoger was naar-
mate de leeftijd hoger was, en ook hoger was naarmate de opleiding  lager was. Hier 
geldt weer dat we in multivariate modellen moeten nagaan of deze demografi sche 
factoren  van invloed blijven.

Functionele beperkingen
Van de ouderen die in 1995 beperkingen  rapporteerden (n = 489), was bij een vijfde 
de fysieke gesteldheid in zes jaar tijd dusdanig verbeterd dat er nauwelijks of geen 
sprake meer was van lichamelijke beperkingen . In deze groep was de somscore van 
beperkingen in 1995 al relatief laag en daalde naar een waarde tussen 0 en 1. Een 
herstel kan bijvoorbeeld optreden na een grote operatie als het plaatsen van een 
heupprothese, of het inzetten van hulpmiddelen  zoals een rollator. Bij het herstel van 
beperkingen spelen sekse  en opleiding  geen rol van betekenis. Alleen kan worden 
afgeleid dat er minder sprake is van herstel naarmate de leeftijd hoger is en de beper-
kingen mogelijk ernstiger zijn.

Bij een groot deel van de ouderen die in 1995 beperkingen rapporteerden (80%), 
bleven de beperkingen bestaan en werden soms ernstiger. De somscore van beper-
kingen steeg in deze groep van 2,3 tot 3,4.

8.3 Verandering in partnerstatus 

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) komt jaarlijks bij 
zeventien van de 1000 echtparen een van beide partners te overlijden . Verweduwing 
komt vooral voor bij 70-plussers en bij vrouwen  (omdat vrouwen gemiddeld ouder 
worden dan mannen ). In 2001 verloor een op de vijf gehuwde vrouwen van 90 jaar of 
ouder haar echtgenoot (Alders 2002). Met behulp van de lasa-gegevens kunnen we 
nagaan hoeveel ouderen hun partner verliezen  in een periode van zes jaar.

In 1995 had bijna driekwart (71%) van de lasa-ouderen een partner . Van hen 
verloor 14% (n = 127) deze partner in zes jaar tijd. Er waren er slechts negentien die 
in die periode een nieuwe partnerrelatie aangingen. Hun aandeel bedraagt 5% van 
alle ouderen zonder partner  in 1995. Het aangaan van nieuwe relaties na scheiding of 
verweduwing  vond bij de meeste personen al eerder in de levensloop  plaats
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(De Jong Gierveld 2004). Bijna 29% van alle ouderen had gedurende de hele 
onderzoeks periode van zes jaar geen partnerrelatie (tabel 8.5).9

Tabel 8.5
Veranderingen in partnerstatus  van ouderen naar sekse, leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 58-88-jarigen, 
1995-2001 (horizontaal gepercenteerd)

partner in 1995 geen partner in 1995

verlies partner blijvend partnera blijvend partnerloos

totaal, absoluut 127 760 355
totaal, relatief 10 61 29

man 7 82 11
vrouw 13 43 43

58-64 jaar 7 77 16
65-74 jaar 12 58 31
75-88 jaar 14 40 46

laag opleidingsniveau 11 47 42
midden opleidingsniveau 10 69 21
hoog opleidingsniveau 9 69 22
a Inclusief 19 respondenten die een nieuwe partner kregen.

Bron: VU (LASA’95/’01)

Zoals verwacht zagen vrouwen  en 75-plussers zich het meest frequent met het verlies 
van de partner  geconfronteerd. Van de ouderen die zes jaar lang partnerloos  door 
het leven gingen, vormden vrouwen, 75-plussers en de laagopgeleiden  een meerder-
heid. Anderzijds waren onder degenen die gedurende de hele onderzoeksperiode een 
partner  hadden, 58-64-jarigen, mannen  en ouderen met een middelbare  of hogere  
opleiding oververtegenwoordigd.

8.4 Veranderingen in woonsituatie 

Ouderen zijn erg honkvast. Ze zijn over het algemeen tevreden met hun woning en 
willen niet verhuizen . Als ze toch een verhuiswens hebben, dan speelt de ongeschikt-
heid van de huidige woning een rol. Ook zet een verslechtering  van de gezondheids-
toestand  (of de angst daarvoor) aan tot het maken van verhuisplannen. In 2002 was 
ongeveer 8% van de huishoudens met een hoofd van 55 jaar of ouder in de twee jaar 
voordat ze geënquêteerd zijn, daadwerkelijk verhuisd (Kullberg 2005; Kullberg en 
Ras 2004).
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Tabel 8.6 toont het aandeel ouderen dat in 1995-2001 een of meer keren is verhuisd 
(incl. de verhuizingen  naar een instelling). Ongeveer 18% is in die periode verhuisd, 
waarvan 2% meer dan een keer. Verhuisden zijn wat vaker vrouw  dan man , maar 
verschillen tussen leeftijds- en opleidingsgroepen   zijn er nauwelijks. Opvallend is 
wel dat 7% van de mensen die in een seniorenwoning  verblijven, twee of meer keer 
verhuisd is, versus 2% van de zelfstandig wonenden .

Van de 207 verhuisden die zelfstandig woonden in 1995, is drie jaar later 14% en 
zes jaar later 31% woonachtig in een seniorenwoning . De overigen verhuisden naar 
een andere zelfstandige woning. Een verhuizing  van een zelfstandige woning naar 
een tehuis komt veel minder voor: 3% in drie jaar tijd en 7% in zes jaar tijd. Van een 
seniorenwoning gaat men zelden meer terug naar een ‘gewone’ woning; van de 
kleine groep van 21 ouderen die in 1995 in een seniorenwoning woonden en daarna 
verhuisden, is in drie jaar tijd 14% verhuisd naar een tehuis en na zes jaar 32% (niet 
gepresenteerd).

Tabel 8.6
Verhuizingen van ouderen naar sekse, leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 58-88-jarigen, 1995-2001
(horizontaal gepercenteerd)

een keer verhuisd twee of meer keer verhuisd niet verhuisd in 1995-2001

totaal 16 2 82

man 15 1 84
vrouw 17 3 80

58-64 jaar 16 2 82
65-74 jaar 15 3 83
75-88 jaar 19 3 78

laag opleidingsniveau 16 4 81
midden opleidingsniveau 17 1 82
hoog opleidingsniveau 17 2 81

zelfstandig wonen 17 2 81
seniorenwoning 11 7 83

Bron: VU (LASA’95/’01)
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8.5 Cumulatie van veranderingen in gezondheid , partnerstatus  en woonvorm 

In de paragrafen 8.2, 8.3 en 8.4 zijn steeds veranderingen in één domein van het 
leven beschouwd. Duidelijk werd dat sommige groepen ouderen naar verhouding 
vaak een (ongunstige) transitie  meemaken en dat andere groepen gevrijwaard blij-
ven. Er zou sprake kunnen zijn van een opeenstapeling van transities bij bepaalde 
groepen. Met andere woorden, er zouden kwetsbare  groepen kunnen zijn, die 
worden gekenmerkt door bepaalde demografi sche factoren : vrouw , oud en laag-
opgeleid .

Maar ook kan het zijn dat de ene transitie  de andere ‘uitlokt’. Uit de onderzoeks-
literatuur is bekend dat levensgebeurtenissen  tijdens het ouder worden met elkaar 
verweven zijn. Zo kunnen depressieve  klachten optreden na het overlijden  van de 
partner  (Van Grootheest et al. 1999; Lindeboom et al. 2002; Stek et al. 2005). Ook 
blijken lichamelijke en psychische problemen onderling sterk gerelateerd te zijn 
(Van den Brink 2005; Van Gool et al. 2005).

In deze paragraaf tellen we het aantal transities  per persoon en gaan we na in 
hoeverre er een opeenstapeling plaats vindt bij bepaalde groepen. We beschrijven 
ook welke transities het vaakst samengaan. De volgende transities zijn geteld: 
chronisch ziek  worden of het ontstaan van comorbiditeit , cognitief  achteruitgaan, 
depressief  worden, functioneel beperkt  worden, verlies van partner , verhuizen .

Van de in totaal zes mogelijke transities  maken ouderen er gemiddeld 1,15 mee in 
een periode van zes jaar. Van het totale cohort maakte 30% geen transitie mee, 37% 
maakte er een mee, 23% twee en 8% drie. Slechts 1,8% van de ouderen maakte in de 
onderzoeksperiode vier of meer transities mee.

Vrouwen , laagopgeleiden  en 75-plussers blijken meer transities  mee te maken 
dan mannen , hoger opgeleid en en jongere ouderen (fi guur 8.1). Zo maakte 11% van 
de vrouwen drie of meer transities mee tegen 8% van de mannen. Hetzelfde geldt 
voor 14% van de 75-88-jarigen en 13% van de laagopgeleiden in vergelijking met 8% 
van de 58-64-jarigen en 7% van de hoogopgeleiden . Dit komt overeen met de eerder 
gepresenteerde bevindingen dat deze categorieën ouderen relatief vaak gezondheids-
problemen  ervaren en verweduwd  raken.

Welke transities  men meemaakt, is af te lezen uit tabel 8.7. Als ouderen slechts één 
transitie meemaken in de onderzoeksperiode, gaat het meestal om gezondheids-
problemen ; 24% rapporteert de incidentie van functionele beperkingen  en 20% 
van chronische aandoeningen . Als men twee transities meemaakt, zijn dat vaak 
deze beide typen gezondheidsproblemen, maar een combinatie van een van deze 
gezondheidsproblemen met een verhuizing  of het ontstaan van depressiviteit is ook 
mogelijk. Van de ouderen die drie transities meemaken, ervaart 66% de incidentie 
van functionele beperkingen, is 52% verhuisd, is 45% depressief  geworden en heeft 
36% zijn of haar partner verloren. De kleine groep ouderen die vier transities of meer 
meemaken, zullen in de regel een verhuizing combineren met functionele beper-
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kingen, depressieve stemming en het verlies van de partner . Bij een derde van de 
ouderen is er sprake van de incidentie van een (tweede) chronische aandoening en/of 
cognitieve achteruitgang .

Figuur 8.1
Aantal transities naar sekse, leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 58-88-jarigen, 1995-200 (in procenten)

Bron: VU (LASA’95/’01)
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Tabel 8.7
Aandeel ouderen dat een bepaalde transitie  meemaakt, naar totaal aantal transities dat zij meemaken,
58-88-jarigen, 1995-2001 (in procenten)

een transitie twee transities drie transities vier of meer transities

incidentie van functionele beperking(en) 24 49 66 68
incidentie van chronische aandoening of 
comorbiditeit

20 29 29 30

incidentie van depressie 6 33 45 78
cognitieve achteruitgang 6 12 23 39
verlies van de partner 6 17 36 70
verhuizing 13 33 52 87

(n) (455) (287) (99) (23)

Bron: VU (LASA’95/’01) 
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Uit het voorgaande blijkt enerzijds dat vrouwen , laagopgeleiden  en 75-plussers extra 
kwetsbaar  zijn voor het doormaken van ongunstige veranderingen, en anderzijds dat 
met name een achteruitgang in de gezondheid  vaak niet op zichzelf blijft staan. In de 
volgende paragraaf gaan we in op de vraag welk gewicht de achtergrondkenmerken 
hebben voor het optreden van transities  in specifi eke domeinen en op de vraag of 
bepaalde transities meer samen optreden dan andere.

8.6 Samenhang van veranderingen in gezondheid , partnerstatus  en woonvorm 

Deze paragraaf richt zich op transities  op specifi eke domeinen, zoals die in het 
model van het disablement process  (Verbrugge & Jette 1994) zijn beschreven. Het is de 
vraag of de samenhang van een transitie met demografi sche factoren  er nog steeds is 
als gecorrigeerd wordt voor de invloed van andere transities (bv. veranderingen in de 
lichamelijke gezondheid ) en vice versa, en of de klaarblijkelijke samenhang tussen 
transities blijft bestaan als gecorrigeerd wordt voor demografi sche factoren. Chro-
nische ziekten vormen de eerste fase van het disablement process en worden daarom 
beschouwd als mogelijk verklarende variabele voor de transities die later in het 
disablement process optreden. Voor de andere transities – veranderingen in cognitief 
functioneren , in depressieve  klachten, in lichamelijke beperkingen , in partnerstatus  
en in woonsituatie  – onderzoeken we stuk voor stuk door welke transities en achter-
grondkenmerken deze worden verklaard. Multivariate analyses verschaffen inzicht 
in de mogelijke samenhangen tussen transities onderling en tussen transities en 
demografi sche kenmerken.10

8.6.1  Cognitieve beperkingen 
Er is nog weinig bekend over de risicofactoren voor het ontstaan van cognitieve 
achteruitgang en dementie . Van de bekende factoren is leeftijd de sterkste, voor de 
rol van opleidingsniveau  en geslacht  is veel minder bewijs (Van Rijn et al. 2005b: 
34). Recentelijk is er ondersteuning gevonden voor een rol van leefstijl factoren, met 
name lichaamsbeweging  (Dik et al. 2003). Verder zijn er aanwijzingen dat dementie 
samenhangt met andere aandoeningen. Zo komt dementie in verhoogde mate voor 
bij mensen met de ziekte van Parkinson en zouden vasculaire dementie en hart- 
en vaatziekten  dezelfde risicofactoren hebben (Gijsen 2002). Ook is duidelijk dat 
dementie samenhangt met andere psychische problemen. Zo blijkt onder andere uit 
de amstel-studie dat depressie  een voorbode kan zijn van dementie (Geerlings et al. 
2000).

Tabel 8.8 geeft de resultaten van multinomiale logistische regressie met de 
verandering in cognitief functioneren  bij ouderen als de te verklaren gezond-
heidsverandering .11 In de eerste kolom worden ouderen die aan het begin van de 
onderzoeksperiode geen cognitieve beperkingen  hadden maar geconfronteerd 
werden met een verslechtering in hun cognitieve vermogen , vergeleken met de oude-
ren die geen cognitieve beperkingen kregen. Naar aanleiding van tabel 8.2 is gecon-
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cludeerd dat vrouwen , 75-plussers en de laagst opgeleiden  oververtegenwoordigd zijn 
onder degenen die cognitief zijn achteruitgegaan. Hier blijkt dat – na correctie voor 
gezondheidsveranderingen – van deze demografi sche factoren  alleen leeftijd nog 
een signifi cant effect heeft: 75-plussers hebben een bijna driemaal zo grote kans als 
jongere ouderen om een teruggang in cognitie mee te maken.

Tabel 8.8
Determinanten van veranderingen in cognitief functioneren  bij ouderen: resultaten van multinomiale logistische 
regressie, 58-88-jarigen, 1995-2001 (in odds ratio’s)a

incidentie van cognitieve
beperkingenb

blijvend cognitieve
beperkingenb

leeftijd

58-64 jaar (ref.) 1 1
65-74 jaar 1,66 1,01
75-88 jaar 2,93** 2,56

chronische ziekten

blijvend geen ziekte (ref.) 1 1
incidentie eerste ziekte tussen 1995 en 2001 0,63 0,92
incidentie bijkomende ziekte tussen 1995 en 2001 0,60 1,57
blijvend ziekten 0,56 1,29*

depressieve klachten

blijvend niet-depressief (ref.) 1 1
incidentie depressieve klachten tussen 1995 en 2001 2,28* 2,51*
herstel van depressie tussen 1995 en 2001 1,61 1,04
blijvend depressieve klachten 0,82 2,24

lichamelijke beperkingen

blijvend geen beperkingen (ref.) 1 1
incidentie beperkingen tussen 1995 en 2001 1,77 1,11
herstel van beperkingen tussen 1995 en 2001 1,43 1,60
blijvend beperkingen 1,99 2,87*

a Sekse, opleiding en veranderingen in partnerstatus en woonsituatie hingen niet signif icant samen met veranderingen in 
cognitief functioneren (p < 0,05).

b Referentiecategorie: blijvend niet cognitief beperkt.
* : p < 0,05, ** : p < 0,01.

Bron: VU (LASA’95/’01) 

In tabel 8.8 is eveneens te lezen dat een depressie  en cognitieve problemen zich 
vaak in dezelfde periode ontwikkelen (or = 2,28). Er zijn verschillende mogelijke 
verklaringen voor dit samengaan: het kan zijn dat de ontwikkeling van depressieve 
klachten voorkomt bij degenen die al een slechte cognitieve functie hebben, en ook 
kan depressie een vroeg symptoom zijn van cognitieve achteruitgang. Op grond van 
deze analyse kan uit deze mogelijkheden geen keuze worden gemaakt, en ook in de 
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recente wetenschappelijke literatuur wordt voor beide verklaringen ondersteuning 
gevonden (Geerlings et al. 2000; Schoevers et al. 2000; Vinkers et al. 2004).

In de tweede kolom in tabel 8.8 wordt de groep met een stabiel slechte cognitieve 
functie vergeleken met diegenen die in de hele onderzoeksperiode cognitief goed 
bleven functioneren. Ouderen die van 1995 tot 2001 lichamelijke beperkingen  
hadden, liepen een verhoogde kans op blijvend slecht cognitief functioneren . Ook 
hebben zij die in de hele onderzoeksperiode chronisch ziek  waren, een sterk ver-
hoogde kans op blijvend slechte cognitieve vaardigheden . Deze uitkomsten roepen 
weer de vraag op naar het mechanisme achter deze samenhang: zou het kunnen zijn 
dat ouderen blijvende lichamelijke beperkingen ondervinden door hun slechte cogni-
tieve vaardigheden (omdat ze niet in staat zijn zelfstandig activiteiten  uit te voeren), 
of komen hun blijvende cognitieve beperkingen  voort uit hun slechte lichamelijke 
gezondheid ? Vooralsnog lijkt voor beide mechanismen ondersteuning te bestaan 
(Deeg 2005; Gijsen 2005; Gill et al. 1997).

Tot slot wordt ook in de vergelijking van stabiel cognitief beperkte ouderen met 
stabiel cognitief gezonde ouderen een samenhang met de ontwikkeling van depres-
sieve  klachten gevonden: degenen die depressieve klachten ontwikkelden, hadden 
een grotere kans om ook in 1995 al een slechte cognitieve conditie te hebben (en die 
te houden). Dit laatste resultaat komt overeen met de eerdergenoemde studies van 
Vinkers en collega’s (2004).

In deze multivariate analyses werden geen samenhangen gevonden van sekse , oplei-
ding  en veranderingen in partnerstatus  en woonsituatie  met veranderingen in cogni-
tief functioneren.

8.6.2 Depressieve klachten
Er is in Nederland enig onderzoek gedaan naar het ontstaan van depressieve  klach-
ten bij ouderen en de relatie met het optreden van negatieve levensgebeurtenissen  
(voor een overzicht zie hoofdstuk 6). Recente verweduwing  is een veelgenoemde en 
-onderzochte risicofactor (Van Grootheest et al. 1999; Smit et al. 2004; Lindeboom 
et al. 2002). Ook is bekend dat depressie bij veel lichamelijke ziekten en beperkingen  
in versterkte mate voorkomt (Bisschop et al 2003; Spijker en Schoemaker 2005). En 
hiervoor hebben we al gevonden dat cognitieve beperkingen  kunnen samenhangen 
met het ontwikkelen van depressieve klachten.

Op basis van de lasa-data hebben we onderzocht of scores van ouderen op verande-
ringen in een aantal gezondheidsindicatoren en sociaal-demografi sche  kenmerken 
samenhang vertonen met een verandering in depressieve  stemming (tabel 8.9). 
Ouderen die depressieve klachten ontwikkelden, worden vergeleken met ouderen die 
in de hele onderzoeksperiode niet depressief waren (eerste kolom), en ouderen die 
een remissie van depressieve klachten meemaakten, worden vergeleken met ouderen 
die depressieve klachten hielden (tweede kolom).
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Uit de eerste kolom van tabel 8.9 blijkt dat het verlies van de partner  en het optreden 
van cognitieve en lichamelijke beperkingen  van signifi cant belang waren bij het ont-
wikkelen van depressieve  klachten. Ook het blijvend ondervinden van beperkingen 
verhoogde de kans hierop. Deze uitkomst suggereert enerzijds dat verschillende ver-
lieservaringen een risico kunnen vormen voor het ontstaan van depressie. Anderzijds 
kan ook het voortduren van lichamelijke en cognitieve beperkingen  de kans op het 
ontwikkelen ervan verhogen.

Tabel 8.9
Determinanten van veranderingen in depressieve  stemming van ouderen: resultaten van multinomiale
logistische regressie, 58-88-jarigen, 1995-2001 (in odds ratio’s)a

incidentie depressieve klachtenb herstel depressieve klachtenc

partnerstatus

blijvend een partner (ref.) 1 1
verlies partner tussen 1995 en 2001 5,75** 0,98
blijvend geen partner 1,85** 1,17

cognitieve beperkingen

blijvend geen beperkingen (ref.) 1 1
incidentie beperkingen tussen 1995 en 2001 1,95* 0,50
blijvend beperkingen 2,05* 2,25

lichamelijke beperkingen

blijvend geen beperkingen (ref.) 1 1
incidentie beperkingen tussen 1995 en 2001 2,31** 0,41
herstel beperkingen tussen 1995 en 2001 1,19 1,20
blijvend beperkingen 4,11** 0,14**

a Sekse, leeftijd, opleidingsniveau en verandering in woonsituatie hingen niet signif icant samen met veranderingen in depressieve 
stemming (p < 0,05). Chronische ziekte is uit de analyse gelaten vanwege het feit dat alle depressieve ouderen chronisch ziek 
bleken.

b  Referentiecategorie: blijvend niet depressief.
c  Referentiecategorie: blijvend depressieve klachten.
* : p < 0,05, ** : p < 0,01.

Bron: VU (LASA’95/’01) 

De tweede kolom laat zien dat vooral lichamelijke beperkingen  het herstel van 
depressie  tegengaan (or = 0,14). De overige sociaal-demografi sche  kenmerken 
waren hier niet signifi cant.

Verhuizing  bleek niet signifi cant met veranderingen in depressieve  klachten samen 
te hangen: verhuisden en niet-verhuisden verschillen dus op dit punt niet van elkaar.

Eerder is beschreven dat vrouwen , 75-plussers en laagopgeleiden  relatief vaak een 
depressie  ontwikkelen (tabel 8.3). Hier blijkt dat, na correctie voor andere gezond-
heidsveranderingen zoals lichamelijke beperkingen , het verband tussen depressie, 
geslacht , leeftijd en opleiding  verdwijnt.
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8.6.3 Lichamelijke beperkingen 
Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat niet alleen sociaal-demografi sche  kenmerken 
maar ook bepaalde levensgebeurtenissen  verband houden met het optreden van 
lichamelijke beperkingen  bij ouderen. Verschillende onderzoeksresultaten laten zien 
dat ouderen die beperkingen ontwikkelen, een naar verhouding hoge kans hebben 
op depressieve  symptomen (Geerlings 2002; Van den Brink 2005). Maar ook verwe-
duwing  hangt samen met het optreden van beperkingen: mannen  die recentelijk 
hun partner hebben verloren, blijken een verhoogde kans te hebben op lichamelijke 
beperkingen vergeleken met degenen die al langer weduwnaar waren (Van den Brink 
2005). Chronische ziekten  zoals beroerte, dementie  en een heupfractuur hebben 
eveneens een negatieve invloed op de zelfredzaamheid van ouderen (Bootsma-
Van der Wiel 2002; Deeg 2005).

De eerste kolom in tabel 8.10 laat zien dat vrouwen , oudere senioren en laag- en  
middelbaar opgeleid en een relatief grote kans hadden op het ontwikkelen van licha-
melijke beperkingen  ten opzichte van mannen , jongste ouderen en hoogopgeleiden . 
Anders dan bij het optreden van cognitieve beperkingen  of depressieve  klachten, 
blijft het effect van deze factoren nu bestaan, ook al is met veranderingen in andere 
gezondheidsaspecten rekening gehouden. Verder blijkt dat een verhuizing  samen-
hangt met het ontstaan van lichamelijke beperkingen. Hier zal geen sprake zijn van 
verhuizing als risicofactor, maar is het het meest waarschijnlijk dat de opgetreden 
lichamelijke beperkingen een verhuizing noodzakelijk maakten. Of dit inderdaad zo 
is, valt op te maken uit tabel 8.11.

Voorts hadden degenen die een chronische aandoening  kregen, comorbiditeit  
ontwikkelden dan wel stabiel ziek waren, een vergrote kans op het ontstaan van 
lichamelijke beperkingen  vergeleken met ouderen die niet chronisch ziek waren. 
Ook hadden zij die depressief  werden, er een relatief grote kans op in vergelijking 
met blijvend niet-depressieven. Opvallend is dat ouderen die gedurende de hele 
onderzoeksperiode depressieve klachten hadden, een relatief lage kans hadden 
op het ontwikkelen van lichamelijke beperkingen. Deze resultaten suggereren dat 
vooral het nieuw optreden van depressieve klachten maar niet het voortduren ervan 
samengaat met lichamelijke beperkingen of dat de beperking tot depressiviteit leidt. 
Dit samengaan in de tijd van lichamelijke en depressieve klachten is wel ‘synchroni-
citeit van verandering’ genoemd (Ormel et al. 1993).

Verbetering van lichamelijke beperkingen  (tabel 8.10, tweede kolom) bleek verhou-
dingsgewijs weinig voor te komen bij oudere ouderen, bij ouderen die al ziek waren en 
eventueel comorbiditeit  ontwikkelden, en bij ouderen die last kregen van depressieve  
symptomen. Ook was de herstelkans relatief klein bij ouderen die aan het begin van de 
onderzoeksperiode depressieve klachten hadden en gedurende de zes jaar daarna een 
remissie meemaakten. Hieruit lijkt te moeten worden geconcludeerd dat de genoemde 
synchroniciteit van verandering vooral geldt bij het optreden van lichamelijke en 
depressieve klachten, maar dat het herstel volgens een ander mechanisme verloopt.
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Tabel 8.10
Determinanten van veranderingen in lichamelijke beperkingen  van ouderen: resultaten van multinomiale
logistische regressie, 58-88-jarigen, 1995-2001 (in odds ratio’s)a

incidentie van beperkingenb herstel van beperkingenc

sekse

man (ref.) 1 1
vrouw 1,43** 1,44

leeftijd

58-64 jaar (ref.) 1 1
65-74 jaar 1,69* 0,77
75-88 jaar 3,49* 0,29**

opleidingsniveau

laag 2,17* 0,93
midden 1,83* 0,78
hoog (ref.) 1 1

woonsituatie

niet verhuisd (ref.) 1 1
wel verhuisd 1,72* 0,99

chronische ziekten

blijvend geen ziekte (ref.) 1 1
incidentie eerste ziekte tussen 1995 en 2001 1,78* 0,43
incidentie extra ziekte tussen 1995 en 2001 4,66** 0,17**
blijvend ziek 3,47** 0,20**

depressieve klachten

blijvend geen klachten (ref.) 1 1
incidentie klachten tussen 1995 en 2001 2,19** 0,31**
herstel klachten tussen 1995 en 2001 0,67 0,12**
blijvend klachten 0,39* 0,92

a Geen signif icante samenhang van verandering in partnerstatus en in cognitief functioneren met veranderingen in lichamelijke 
beperkingen.

b Referentiecategorie: blijvend geen beperkingen.
c Referentiecategorie: blijvend beperkingen.
* : p < 0,05, ** : p < 0,01.

Bron: VU (LASA’95/’01) 

De samenhangen tussen veranderingen in lichamelijke beperkingen  enerzijds en 
veranderingen in partnerstatus  en cognitieve vermogens  anderzijds zijn ook onder-
zocht, maar bleken niet signifi cant te zijn.

8.6.4 Verhuizing
Als laatste transitie  beschouwen we verhuizing  in samenhang met demografi sche 
kenmerken en andere veranderingen in de loop van zes jaar.12 Het overlijden  van 
de partner , een ongeschikte woning, gezondheidsproblemen  (dan wel anticipatie 
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daarop) en de wens zorg  te kunnen ontvangen zijn belangrijke drijfveren voor een 
verhuizing op hogere leeftijd (Kullberg 2004). Voor tehuisbewoners , en zeker bij 
een verhuizing naar een verzorgingshuis  of psychogeriatrische verpleeghuis, was 
een geleidelijk verslechterende gezondheid vaak de directe aanleiding voor opname. 
Ook zijn psychische problemen zoals depressie  dikwijls (mede) aanleiding voor 
opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Bij patiënten in een somatisch 
verpleeghuis  was een acute ziekte de belangrijkste reden. In 4% van de opnamen 
speelde het overlijden van de partner een voorname rol (De Klerk 2005).

Tabel 8.11
Determinanten van verhuizen  door ouderen: resultaten van logistische regressie, 58-88-jarigen, 1995-2001
(in odds ratio’s; referentiegroep is niet verhuisden tussen 1995 en 2001)a

odds ratio’s
partnerstatus

blijvend een partner (ref.) 1
verlies partner tussen 1995 en 2001 1,69**
blijvend geen partner 1,42**

chronische ziekten

blijvend niet ziek (ref.) 1
incidentie eerste ziekte tussen 1995 en 2001 1,96*
incidentie extra ziekte tussen 1995 en 2001 1,75*
blijvend ziek 1,44

lichamelijke beperkingen

blijvend geen beperkingen (ref.) 1
incidentie beperkingen tussen 1995 en 2001 1,76**
herstel beperkingen tussen 1995 en 2001 2,09*
blijvend beperkingen 2,11**

a Sekse, leeftijd, opleidingsniveau, en veranderingen in cognitief functioneren en in depressieve stemming bleken niet signif icant 
met verhuizing samen te hangen (p < 0,05).

* : p < 0,05, ** : p < 0,01

Bron: VU (LASA’95/’01) 

Demografi sche  achtergrondkenmerken bleken in het lasa-onderzoek niet relevant 
voor het al dan niet verhuizen  (tabel 8.11; zie ook tabel 8.6), maar het verlies van een 
partner  en het al partnerloos  zijn vergrootten de kans op verhuizen in vergelijking 
met die van de mensen die hun partner behielden. De ouderen die voor het eerst 
of naast al bestaande ziekten chronische aandoeningen  ontwikkelden, maakten 
eveneens een grotere kans om te verhuizen dan degenen die de gehele onderzoeks-
periode geen ziekten hadden. Wanneer er sprake was van lichamelijke beperkingen , 
was de kans op verhuizen verhoogd. Dit geldt voor zowel degenen met een nieuwe 
beperking, als degenen die al beperkt waren. Zelfs wanneer herstel van beperkingen 
optrad, was de kans op verhuizing nog verhoogd (or = 2,1). Wellicht benutten deze 
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ouderen hun relatief klachtenvrije periode om naar een beschermde woonvorm  te 
verhuizen, opdat zij bij mogelijk nieuwe klachten zich beter zouden kunnen redden.

Deze uitkomsten zijn een aanvulling op eerder retrospectief onderzoek (Kullberg 
2004). Met behulp van prospectieve gegevens is nu vastgesteld dat een verhuizing  
vele determinanten kent. Zoals ook al uit tabel 8.9 duidelijk is geworden, gaat 
 verhuizen vaak samen met een transitie  in verschillende van de andere domeinen. 
De belangrijkste factor die tot een verhuizing leidt, is verandering in de lichamelijke 
gezondheid  (or’s tussen 1,8 en 2,1). Uit de resultaten blijkt ook, dat ouderen die in de 
onderzoeksperiode hun partner verloren , geneigd waren te verhuizen, onafhankelijk 
van eventuele veranderingen in hun gezondheid .

Onderscheid naar type verhuizing  is niet mogelijk omdat in het lasa-bestand 
maar een klein deel van de verhuizingen naar een tehuis is. Nader onderzoek zou 
moeten uitwijzen of verweduwing  zonder bijkomende gezondheidsproblemen  
vaker leidt tot verhuizing naar een andere zelfstandige woning en het optreden van 
gezondheidsproblemen vaker tot verhuizing naar een tehuis.

De samenhang tussen sekse , leeftijd, opleidingsniveau  en veranderingen in cogni-
tief functioneren  en depressieve  stemming enerzijds en verhuizen  anderzijds is ook 
onderzocht, maar bleek niet signifi cant.

8.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk staan veranderingen op het terrein van gezondheid , partner status  
en woonsituatie  bij aanvankelijk 58-88-jarigen, en hun onderlinge samenhang 
 centraal. De onderzoeksperiode bedraagt zes jaar: van 1995 tot en met 2001.
De  resultaten hebben betrekking op ouderen die deze hele periode bleven mee-
werken aan het onderzoek. Dit betekent dat de uitkomsten over het vóórkomen 
van gezondheidsproblemen  niet representatief kunnen worden geacht voor oude-
ren die in de loop van de zes jaar uitvielen, bijvoorbeeld door overlijden . Doordat 
de onderzochte groep echter voldoende variatie bleef vertonen, zijn de gevonden 
samenhangen tussen transities  wèl generaliseerbaar naar de hele bevolking in deze 
leeftijdsgroep .

Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat in zes jaar tijd veel veranderingen kunnen 
optreden bij ouderen in deze brede leeftijdsgroep . Van degenen die nog geen chroni-
sche aandoening  hadden, ontstond bij bijna de helft een nieuwe chronische ziekte. 
Van degenen die in 1995 al een ziekte hadden, kreeg een derde er nog een bij. Iets 
minder dan een op de tien ouderen maakte cognitieve achteruitgang  mee (8%). Bij 
14% van de niet-depressieve ouderen ontwikkelden zich depressieve  klachten. Van 
degenen die bij aanvang van de onderzoeksperiode geen beperkingen hadden, ont-
stonden bij 45% in zes jaar tijd lichamelijke beperkingen . Het verlies van de partner  
maakte 10% mee, oftewel een op de zeven ouderen die aanvankelijk hun partner nog 
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hadden. Een op de vijf ouderen (18%) verhuisde minstens een keer in de onderzoeks-
periode. Gemiddeld maakten de onderzochte ouderen 1,15 transities  mee. Een kwart 
maakte er twee mee, waarbij het vaak ging om een combinatie van gezondheids-
problemen  (lichamelijke beperkingen en depressie) of om verhuizen  en gezondheids-
problemen. Bijna een op de tien (8%) maakte drie transities mee. Het betrof dan 
vooral gezondheidsproblemen in combinatie met verweduwing  of verhuizing. Bij iets 
meer dan 1% van de ouderen zijn vier of meer transities aangetroffen.

Uiteraard maakten de onderzochte ouderen ook positieve veranderingen mee zoals 
het herstel van lichamelijke beperkingen  of het krijgen van een nieuwe partner , maar 
dit betrof (helaas) slechts een kleine groep. Bovendien werd de kans op positieve 
veranderingen kleiner naarmate de leeftijd hoger was. Dit sluit aan bij de theorie van 
Baltes (1991), die stelt dat de balans tussen gains en losses bij het ouder worden steeds 
meer overhelt in de richting van losses.

De vraag is geformuleerd of cumulatie van verschillende transities  is toe te schrijven 
aan inhoudelijke samenhang tussen transities, waardoor de ene transitie de andere 
als het ware uitlokt. Of zijn het demografi sche  kenmerken die groepen kwetsbaar  
maken? In paragraaf 8.6 bleek dat demografi sche achtergrondfactoren nog maar 
weinig samenhang vertoonden met de bestudeerde transities, wanneer met andere 
transities wordt rekening gehouden. Alleen een hoge leeftijd hing nog samen met 
een verhoogde kans op cognitieve en  lichamelijke beperkingen . Vrouwelijke sekse  
en een lage opleiding  speelden alleen nog een rol bij het optreden van lichamelijke 
beperkingen, maar niet bij de transities op de andere domeinen. Het verlies van 
de partner  hing sterk samen met het ontwikkelen van depressieve  klachten en ook 
– maar in mindere mate – met verhuizing  naar een andere woonsituatie . Verhuizing 
volgde eveneens relatief vaak op achteruitgang in de lichamelijke gezondheid , maar 
een samenhang van verhuizing met achteruitgang in de geestelijke gezondheid  kon 
niet worden vastgesteld. Daarentegen bleek er geen samenhang te zijn tussen het 
verlies van de partner en achteruitgang in de lichamelijke beperkingen. Zo lijken er 
zich verschillende clusters van combinaties van transities af te tekenen.

De sterkste samenhangen bleken tussen de verschillende gezondheidstransities. 
Met name tussen toename in het aantal chronische ziekte n en veranderingen in 
beperkingen  werd een sterke samenhang vastgesteld. Ook hing het optreden van 
depressieve  klachten duidelijk samen met het optreden van (een of meer) chronische 
ziekten en lichamelijke beperkingen . Ten slotte bleek het ontwikkelen van depres-
sieve klachten vaak samen te gaan met cognitieve achteruitgang , al was de samen-
hang tussen deze aspecten van de geestelijke gezondheid  minder sterk dan tussen de 
eerdergenoemde aspecten.

Kort samengevat laten de resultaten zien dat zich weliswaar kwetsbare  groepen 
aftekenen langs de min of meer bekende demografi sche kenmerken, maar dat deze 
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kwetsbaarheid vooral betrekking heeft op het optreden van lichamelijke beperkin-
gen . Is er eenmaal sprake van het ontstaan van gezondheidsproblemen , dan is de 
kans groot dat er in de loop van zes jaar cumulatie optreedt. Hierbij moet worden 
aangetekend dat er over de domeinen gezondheid  en leefsituatie  heen verschillende 
combinaties van veranderingen bestaan: partnerverlies  hangt vooral samen met toe-
name in depressieve  klachten en een toename van lichamelijke beperkingen  hangt 
vooral samen met een verhuizing.
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Noten

1 Veranderingen, transities , levensgebeurtenissen  of overgangen die mensen door maken, 
zijn termen die door elkaar worden gebruikt in dit hoofdstuk. Met de term ‘traject’ 
doelen we op het doormaken van meerdere transities binnen een bepaalde levensfase .

2 Andere transities  zoals grootouder worden of vertrek van kinderen  uit huis, blijven 
buiten beschouwing.

3 Kalmijn (2002) onderscheidt nog een derde terrein waarop de gevolgen van levensloop-
transities zijn bestudeerd: de normen en waarden die mensen hanteren.

4 Bijvoorbeeld: bij de classifi catie van veranderingen in functionele beperkingen  behoort 
men tot de categorie ‘stabiel functioneel beperkt’ als men in 1995 al beperkingen 
rapporteerde en dat in 1998 en/of 2001 evenveel of zelfs meer deed; en tot de categorie 
‘herstel van beperkingen’ als men in 1995 functionele beperkingen rapporteerde en in 
1998 en/of in 2001 minder of zelfs niet.

5 Hier is vergeleken met Geerlings en haar collega’s (2004: 87) een extra categorie onder-
scheiden: degenen die er een extra ziekte bij krijgen.

6 Met ‘incidentie’ wordt het percentage mensen aangeduid dat per tijdseenheid de 
betrokken verandering in de gezondheid ontwikkelt.

7 Het betrof toen 55-85-jarigen, inclusief bewoners van verzorgingshuizen.
8 Deze cijfers zijn niet zonder meer vergelijkbaar; het gaat hier om 58-88-jarigen en toen 

om 55-85-jarigen. Bovendien is de onderzoeksperiode langer, toen drie jaar nu zes jaar.
9 Hieronder vallen ook enkele ouderen die een echtscheiding hebben meegemaakt.
10 We maken gebruik van multinomiale logistische regressieanalyses, waarin onderscheid 

gemaakt kan worden tussen meerdere typen transities die men kan meemaken
(bv. stabiliteit, verbetering dan wel verslechtering). De Odds Ratio (or) geeft de 
 relatieve kans weer op het meemaken van een bepaalde transitie ten opzichte van die 
kans in de referentiecategorie.

 Leesvoorbeeld bij tabel 8.8: de 75-88-jarigen die in 1995 niet depressief zijn, hebben 
2,93 keer zoveel kans om een incidentie van cognitieve beperkingen te ervaren dan de 
58-64-jarigen die in 1995 niet depressief waren.

11 Opleidingsniveau is niet in de analyse betrokken omdat in de onderzochte populatie 
bijzonder weinig slecht cognitief functionerende  ouderen een hoog opleidingsniveau  
hebben.

12 De transitie  ‘verandering in partnerstatus ’ komt aan de orde in de samenhang met de 
eerderbeschouwde gezondheidsveranderingen en met de hier beschouwde transitie 
‘verhuizing ’.
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9 Veranderingen in inkomen 

Arjan Soede (scp)

9.1 Inleiding

Stoppen met werken  betekent voor veel mensen een grote verandering in hun leven. 
Allereerst natuurlijk in de tijdsbesteding . In plaats van dagelijks naar het werk te 
gaan, kan men de tijd besteden aan andere zaken zoals hobby ’s, het verenigingsleven 
en familie . Maar dit is niet de enige verandering die op dat moment plaatsvindt. Ook 
het inkomen  wijzigt. In plaats van het maandelijkse salaris ontvangt men een vut-  
of prepensioenuitkering.  Over het algemeen is dit bedrag lager dan het oude salaris. 
Als iemand vervolgens 65 jaar wordt, ontstaat er weer een nieuwe inkomenssituatie. 
De vut-/prepensioenuitkering gaat over in een aow-uitkering  met (meestal) een 
aanvullend ouderdomspensioen . Een derde moment waarop het inkomen hoger of 
lager kan worden, is als iemand zijn of haar partner  verliest.

In dit hoofdstuk bekijken we de effecten op het inkomen  van deze drie transities : 
stoppen met werken , 65 jaar worden en het overlijden  van de partner. Met name het 
effect op het persoonlijk inkomen  staat in dit hoofdstuk centraal. Soms is het echter 
beter om naar het huishoudensinkomen  te kijken. Als een vrouw  weduwe wordt, gaat 
zij een nabestaandenpensioen  ontvangen. Door dit pensioen  maakt haar persoonlijk 
inkomen opeens een zeer grote sprong, terwijl het inkomen van haar partner weg-
valt. In deze situatie is het huishoudensinkomen dus relevanter.

In dit hoofdstuk is het inkomen  van een persoon of huishouden het besteedbaar 
inkomen . Dit is het bedrag dat iemand kan besteden aan zaken als wonen, voedsel, 
kleding, uitgaan, en dergelijke. Het besteedbaar inkomen geeft dus de koopkracht  
van een huishouden of een persoon weer.1 We bezien echter niet alleen de verande-
ringen in het besteedbaar inkomen , maar ook de oorzaken hiervoor. In hoeverre ver-
anderen de (bruto-)inkomensbronnen  en welk effect hebben de belasting en premies 
op het besteedbaar inkomen?

Paragraaf 9.2 handelt over de context van de analyse en de gebruikte databestan-
den. In de drie daaropvolgende paragrafen wordt telkens een overgang besproken. 
Eerst schetsen we de achtergronden bij een transitie  en vervolgens komen de ver-
anderingen in de inkomensbronnen  en het besteedbaar inkomen  op basis van het 
laatste bekende jaar) aan bod evenals de spreiding van de inkomensveranderingen . 
In hoeverre de gemiddelde verandering in het besteedbaar inkomen in de afgelopen 
jaren veranderd is, komt eveneens aan de orde. Paragraaf 9.6 geeft een samenvatting 
van de resultaten.
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9.2 Transities bij ouderen

Een transitie  houdt voor veel huishoudens een grote mate van onzekerheid in. Het 
is voor veel mensen moeilijk om van tevoren te doorgronden wat hun netto- c.q. 
besteedbaar inkomen  na een overgang zal zijn. Uit onderzoek blijkt dat men in het 
algemeen pessimistisch is over de inkomensgevolgen van een aanstaande veran-
dering. Anders gezegd: in veel gevallen schat men de gevolgen van een overgang te 
negatief in. Op basis van het Sociaal-economisch panelonderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) toont Mastrogiacomo (2006) bijvoorbeeld aan dat 
mensen die 64 jaar zijn, een sterke inkomensdaling verwachten in het aankomende 
jaar. Als hun achteraf gevraagd wordt of deze daling daadwerkelijk zo groot is 
geweest, dan blijken de inkomensgevolgen van de pensionering  meestal kleiner te 
zijn geweest dan van tevoren ingeschat was.

Dit pessimisme is ook te zien in het onderzoek van Henkens en Solinge (2003a). 
In dat onderzoek is aan werknemers  specifi ek gevraagd welke dingen men het meest 
denkt te missen nadat men met vut /prepensioen  is gegaan. Als de twee belangrijk-
ste werden sociale contacten  (35%) en geld (31%) genoemd. Na het uittreden  zijn 
beide percentages echter gedaald naar 28 respectievelijk 10. De fi nanciële factor 
van de overgang naar vut/prepensioen blijkt dus mee te vallen. In dit onderzoek is 
echter niet onderzocht in hoeverre dit komt doordat de inkomensdaling daadwerke-
lijk niet groot is geweest of doordat ex-werknemers zich snel kunnen aanpassen aan 
het nieuwe (lagere) inkomen . Toch blijkt wel dat men gemiddeld pessimistischer was 
dan achteraf gerechtvaardigd.

Dat ouderen vaak negatief zijn over hun toekomstige inkomenspositie , kan goed 
verklaard worden vanuit het feit dat het moeilijk is om de inkomensgevolgen van 
een transitie  van tevoren in te schatten. Als iemand met vut /prepensioen  gaat, dan 
is meestal alleen bekend wat het nieuwe bruto-inkomen zal zijn en is het nieuwe 
netto-inkomen  onbekend. Vrijwel altijd is de daling in netto-inkomen kleiner dan de 
daling in bruto-inkomen. Zo hoeft een werknemer die met prepensioen gaat, geen 
ww - en pensioenpremies  meer te betalen. Wel blijft hij of zij voor de aow  en awbz 
betalen evenals voor de ziektekostenverzekering. Zelfs al zou de aankomende gepen-
sioneerde exact weten wat hij aan bruto-inkomen gaat ontvangen, dan blijft het 
netto-inkomensplaatje moeilijk te doorgronden.

Ook als iemand 65 jaar wordt, zal hem of haar niet altijd duidelijk zijn hoeveel 
hij maandelijks krijgt bijgeschreven. Vanaf dat moment ontvangt hij een aow-uit-
kering  met daarnaast (meestal) een aanvullend ouderdomspensioen . De laatste 
jaren proberen pensioenfondsen hun deelnemers steeds duidelijker voor te lichten 
over hun aankomende pensioen . Vooral als het pensioen afkomstig is van meerdere 
fondsen of uit verschillende lijfrentes, is het lastig het totale bedrag te berekenen en 
het nettobedrag af te leiden. Een nieuwe ontwikkeling is dat de pensioenfondsen en 
verzekeraars per 1 januari 2007 een uniform pensioenoverzicht invoeren zodat men 
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duidelijker inzicht krijgt in het ouderdomspensioen (vvb 2005). Ook hier geldt dat 
men vaak niet weet wat men netto zal ontvangen bij een bepaald brutoloon. Iemand 
die 65 jaar geworden is, hoeft geen aow- en ouderdomspensioenpremie meer te 
betalen, wat een aanmerkelijke besparing oplevert. Ook komt de oudere in aanmer-
king voor de ouderenkortingen  in de inkomstenbelasting. Een derde reden waarom 
het bruto-inkomen meevalt, kan zijn dat het pensioen niet het enige inkomen  is dat 
binnenkomt. Doordat de andere inkomensbronnen  (vermogen , inkomen van part-
ner ) vaak op niveau blijven, is de totale achteruitgang procentueel gezien kleiner dan 
op basis van de enkele pensioenuitkering.

Zoals gezegd, bespreken we in dit hoofdstuk drie transities  van ouderen. Figuur 9.1 
geeft schematisch aan welke transities dit zijn. Dit schema gaat ervan uit dat iemand 
die werkt, voor zijn 65ste stopt met werken en dan een vut -/prepensioenuitkering  
ontvangt  of een ww -, wao ,- of bijstandsuitkering . Verder hebben we aangenomen 
dat men niet meer aan het werk gaat en deze uitkering houdt totdat men 65 jaar 
wordt. Vanaf dat moment ontvangt men een aow-uitkering , meestal in combinatie 
met een aanvullend pensioen . In het schema is met een stippellijn aangegeven dat 
het stoppen met werken  zonder dat men recht heeft op een uitkering, ook een uit-
treedroute  is. Aangezien deze route voorspelbare gevolgen heeft – men heeft tijde-
lijk geen inkomen  – en het inkomen dus afhankelijk is van andere factoren (bv. het 
 inkomen van de partner ) onderzoeken we deze niet.

Figuur 9.1
Schematisch overzicht van de onderzochte transities 

werkzaam

VUT/prepensioen

gepensioneerd

niet werkzaam
zonder inkomen

arbeidsongeschikt/
werkloos

stoppen met 
werken

weduwe(naar)65 jaar 
worden

overlijden 
partner

Het is duidelijk dat dit schema een sterke vereenvoudiging is van de werkelijkheid. 
Een belangrijke vooronderstelling is dat men na het ontvangen van een vut -/prepen-
sioenuitkering  niet meer aan het werk gaat. Voor de vut-uitkering was dit zelfs een 
voorwaarde. Men mocht naast de vut niet werken en eventuele inkomsten werden 
dan ook op de vut ingehouden. Een teruggang naar de arbeidsmarkt  was dus vrij-
wel uitgesloten. In de huidige prepensioenregelingen  is werken naast de uitkering 
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wel toegestaan. In theorie zou men dus weer volledig kunnen gaan werken, maar 
meestal zal dit in deeltijd zijn. De kans op een volledige teruggang naar de arbeids-
markt is dus klein.

Ook een oudere die werkloos  of arbeidsongeschikt  wordt, neemt vaak defi nitief 
afscheid van de arbeidsmarkt . Zo laten Huynen et al. (2004) zien dat 60% van de per-
sonen van 55-59 jaar die in 1997 werkloos waren, na vier jaar nog steeds afhankelijk 
is van een werkloosheidsuitkering. De helft van de uitstroom ontvangt direct daarna 
een (pre)pensioenuitkering. Slechts een kwart van de uitstromers (10% van het 
totaal) is weer gaan werken. Ook bij de oudere arbeidsongeschikten is het beeld dat 
slechts een klein deel weer aan het werk  gaat. Van de 55-59-jarige arbeidsongeschik-
ten heeft ongeveer 15% na vier jaar weer inkomsten uit arbeid . Waarschijnlijk zijn dit 
vooral degenen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. Er is dus wel een kans dat 
men teruggaat naar de arbeidsmarkt, maar aangezien die kans zeer klein is, is deze 
route niet in het schema opgenomen.

Ten slotte hebben we in het schema aangenomen dat de partner  overlijdt  nadat men 
65 jaar is. Als iemand voor de 65ste verjaardag verweduwd , ontvangt hij of zij een uit-
kering vanuit de Algemene nabestaandenwet en meestal een nabestaandenpensioen  
van het pensioenfonds van de overledene. Als iemand echter 65 jaar is, dan ontvangt 
hij een aow-uitkering  naast het nabestaandenpensioen van het pensioenfonds. Dit 
zijn verschillende inkomenssituaties. In 2004 werden 56.700 personen weduwe of 
weduwnaar. Van het grootste deel (71%) was de achterblijvende partner ouder dan 65 
jaar (cbs 2006c). Daarom is ervoor gekozen om alleen deze situatie te analyseren.

Voor de analyse van de inkomensconsequenties van de overgangen maken we 
gebruik van het Inkomenspanelonderzoek (ipo). Dit bestand bevat ongeveer 80.000 
huishoudens waarvan de (inkomens )gegevens, van alle leden van de huishoudens, 
jaarlijks verzameld worden. Doordat het alle inkomens gedetailleerd vastlegt, is het 
goed mogelijk de ontwikkelingen in de tijd te volgen. Een nadeel aan het bestand is 
dat alleen de jaarinkomens bekend zijn. Hierdoor is het niet mogelijk het inkomen in 
de maand voor en na de transitie  te meten. Daarom is in dit onderzoek het inkomen 
van het jaar voor de transitie vergeleken met het inkomen in het jaar na de transitie. 
Als iemand dus in 1999 weduwe is geworden, dan is het inkomen van 2000 vergele-
ken met dat van 1998. Wel is gecorrigeerd voor infl atie zodat het daadwerkelijk koop-
krachteffect  van de transitie gemeten wordt.

Een tweede nadeel van het ipo is dat er geen gegevens bekend zijn over gezond-
heid  of opleiding . Dit komt doordat de gegevens uit administratieve bestanden 
komen. Hierdoor kunnen we de samenhang tussen de inkomensontwikkeling  en 
deze achtergrondkenmerken niet onderzoeken.
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9.3 Stoppen met werken

Hoofdstuk 3 heeft laten zien dat vanaf 55 jaar de kans dat een werknemer stopt met 
werken, sterk begint te stijgen, maar dat het uittreedproces steeds later begint. 
In 1992-1993 is vanaf 55 jaar een duidelijke stijging van het uittreden  te zien met een 
piek bij 60 jaar. In 2003-2004 begint het stoppen met werken  pas vanaf 58 jaar met 
een piek bij 61 jaar. Deze trend  is een gevolg van diverse maatregelen voor zowel de 
vut-regelingen, de wao  als de ww .

Een eerste belangrijke maatregel was het omzetten van de vut-regelingen in de pre-
pensioenregelingen  in de jaren negentig. Die verandering is vaak aangegrepen om 
de pensioenleeftijd  met een of twee jaar te verhogen en de hoogte van de uitkering 
te verlagen (Soede en Bijkerk 2003). Een tweede verschil is dat het ook mogelijk is 
geworden voor een werknemer om zelf te kiezen op welke leeftijd hij wil stoppen 
met werken . Een belangrijk kenmerk van de vut  is immers dat de werknemer tot 
een bepaalde leeftijd moest doorwerken om ervoor in aanmerking te komen.2 Eerder 
uittreden  kon niet. Later uittreden kon wel, maar was fi nancieel niet interessant. 
Veel vut-uitkeringen waren 80%-90% van het laatstverdiende loon en boden daar-
mee een (zeer) goed inkomen  als men stopte met werken. Als men niet stopte, dan 
konden de vut-rechten niet omgezet worden in bijvoorbeeld een hoger ouderdoms-
pensioen . Om te profi teren van de vut, moest men dus stoppen met werken. Per 
saldo was de vut een offer you can’t refuse.

In een prepensioenregeling  kan een werknemer kiezen wanneer hij de arbeidsmarkt  
verlaat zonder zichzelf daardoor tekort te doen. Hij kan kiezen om eerder te stop-
pen met werken , maar dan ontvangt hij een lagere prepensioenuitkering. Als hij 
later stopt met werken, ontvangt hij een hogere uitkering. Hierdoor wordt langer 
doorwerken beloond. Divers onderzoek heeft laten zien dat dit de arbeidsparticipatie 
verhoogt (Börsch-Supan 1998; Euwals et al. 2005). Per saldo hoeft de omzetting van 
vut - naar prepensioenregeling dus niet te betekenen dat werknemers  een lagere 
uitkering krijgen wanneer zij stoppen met werken. Als zij besluiten langer door te 
werken, dan kunnen zij de lagere standaardprepensioenuitkering compenseren. In 
de afgelopen jaren zijn vrijwel alle vut-regelingen omgezet in een prepensioenrege-
ling (Arbeidsinspectie 2003). In diverse gevallen zijn er echter overgangsregelingen 
die de vut-structuur hebben, waardoor het voor de huidige generatie  ouderen nog 
steeds fi nancieel onaantrekkelijk kan zijn om te blijven doorwerken. Het gevolg van 
de omzetting is dat de leeftijd waarop men ‘met de vut  gaat’, in de loop van de tijd 
langzaam hoger is geworden. Dit heeft het Centraal Planbureau (cpb) onderzocht op 
basis van het Inkomenspanelonderzoek (Euwals et al. 2005). De conclusie luidt dat in 
de periode 1989-2000 de gemiddelde uittreedleeftijd  vier maanden hoger is gewor-
den. Als de omzetting in prepensioen  volledig doorgevoerd is, zal naar schatting de 
gemiddelde prepensioenleeftijd hierdoor met vijf maanden verder stijgen.
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Ook de andere uittreedroutes , zoals wao  en ww , zijn minder aantrekkelijk gewor-
den. Vooral bij de wao is men strenger gaan keuren dan voorheen en via de wulbz 
en de pemba heeft men het voor een werkgever minder aantrekkelijk gemaakt om 
een werknemer via de wao te laten afvloeien.3 In de ww is eveneens een aantal 
maatregelen genomen. Zo is de duur van de uitkering korter geworden en zijn de 
eisen om ervoor in aanmerking te komen, aangescherpt.

Eerder onderzoek naar het stoppen met werken  laat zien dat er een verschil is tussen 
mannen  en vrouwen  (Fouarge et al. 2003). Als zij stoppen, dan is dat bij mannen om 
met (vervroegd) pensioen  te gaan, terwijl werkende  vrouwen relatief vaak de arbeids-
markt  verlaten zonder dat daar een andere inkomensbron  voor in de plaats komt. 
Dit laatste komt waarschijnlijk doordat ze nog niet genoeg pensioenrechten hebben 
opgebouwd, maar een andere mogelijkheid is dat vrouwen zich laten leiden door 
het moment dat de man met vut /prepensioen  kan gaan. Er blijkt een samenhang 
te zijn tussen persoonlijke omstandigheden en de kans op stoppen met werken. Zo 
blijven mannen met een werkende partner  langer aan het werk dan mannen zonder 
werkende partner. Blijkbaar proberen mannen en vrouwen het moment van stoppen 
samen te laten vallen. Dit wordt bevestigd door Henkens en Solinge (2003a: 93). Zij 
stellen dat de beslissing om te stoppen met werken een beslissing van het huishou-
den is waarin de wensen van de partner een belangrijke rol spelen.

Om enig inzicht te krijgen in het gebruik van de verschillende uittreedroutes  laat 
tabel 9.1 het aantal nieuwe uitkeringen zien in relatie tot het aantal werkende  ouderen. 
De nieuwe uitkeringen geven een goede indicatie van het belang van de onderschei-
den routes weer. Er zijn echter wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Allereerst 
zijn in de statistieken van de uitkeringen ook de gedeeltelijke uitkeringen opge-
nomen. Een nieuwe uitkering betekent dus niet per se dat de werknemer volledig 
uitgetreden is. In de loop van de jaren wordt steeds vaker een gedeeltelijke uitkering 
toegekend. In 1998 was 31% van de nieuwe wao-uitkeringen een gedeeltelijke uit-
kering (cbs 2005a). In 2004 is dit percentage gestegen naar 40. Daarnaast hoeft een 
wao-uitkering niet per se een defi nitief afscheid van de arbeidsmarkt  te zijn. Zoals 
in de vorige paragraaf is vermeld, is het aantal oudere wao ’ers en ww ’ers dat weer 
aan de slag komt, echter miniem.

Het aantal werkende  ouderen in de afgelopen jaren sterk gestegen van 387.000 in 
1996 naar 757.000 in 2004. Hierdoor is hun nettoarbeidsparticipatie  in 2004 op 40% 
uitgekomen. In lijn hiermee is het aantal nieuwe vut- /prepensioenuitkeringen ook 
gestegen, zodat het uitstroompercentage in de periode 1996-2003 vrijwel constant is 
gebleven. Jaarlijks stopt ongeveer 8% van de ouderen van 55-64 jaar met werken door-
dat zij met vut/prepensioen  gaan. De omzetting in de prepensioenregelingen heeft 
er dus niet toe geleid dat men minder van deze uittreedroute  gebruik is gaan maken. 
De vut/prepensioen blijft de belangrijkste route om te stoppen met werken .
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Tabel 9.1
Omvang van de beroepsbevolking  en aantallen nieuwe uitkeringen, 55-64-jarigen, 1996-2004
(in absolute aantallen (x 1000) en in procenten)

werkzame beroepsbevolking nieuwe uitkeringen

aantal aandeel van de bevolking aantal aandeel van de werkzame beroepsbevolking

VUT/
prepensioen WAO/WAZb WW

VUT/
prepensioen WAO/WAZ WW

1996 387 26 30 13 28 7,8 3,4 7,1
1997 408 28 32 14 23 7,9 3,4 5,6
1998 439 29 37 18 28 8,3 4,1 6,5
1999 482 31 38 15 25 7,9 3,0 5,1
2000 534 34 42 17 24 7,9 3,2 4,5
2001 579 35 47a 19 24 8,1 3,2 4,1
2002 665 38 56a 18 29 8,4 2,7 4,4
2003 709 39 54a 15 36 7,6 2,0 5,0
2004 757 40 - 13 37 - 1,8 4,8
a De VUT-statistiek loopt t/m 2000. Vanaf 2001 zijn de gegevens gebaseerd op het SSB van het CBS, waarbij de inkomensbron voor en na 

de uitkering bekeken is. De periode loopt van september tot september.
b WAZ is Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Bron:  CBS (Beroepsbevolking naar onderwijsniveau); UWV (2005); CBS (Personen met VUT-uitkering of vervroegd pensioen);
CBS (Inkomensbron voor uitstroom en na uitstroom uit arbeid).

Bij de andere twee routes is er wel een relatieve daling te zien. Terwijl in 1996 onge-
veer 3,4% van de ouderen via de wao /waz uittrad, is dit, na een piek in 1998, in 2004 
gedaald naar 1,8%. Ook bij de ww  is er een daling te zien, maar dit ondervindt ook 
invloed van de conjunctuur. Met name rond 2003, wat conjunctureel een dieptepunt 
was, is het percentage hoger dan in de voorgaande jaren. Toch is ook in dat jaar het 
aandeel met een nieuwe ww-uitkering lager dan in de periode 1996-1998. De ww-
route wordt dus minder gebruikt om uit te treden.

Per saldo heeft dit alles ertoe geleid dat werknemers  minder snel uittreden  dan 
vroeger. De gemiddelde leeftijd waarop men de arbeidsmarkt  verlaat, is dan ook 
in de afgelopen tien jaar gestegen (zie hoofdstuk 3). Dit zegt uiteraard niets over 
de inkomens  van degenen die nu uittreden. Het is mogelijk dat die inkomens juist 
gedaald zijn, doordat bijvoorbeeld de uitkeringspercentages bij vut /prepensioen  
verlaagd zijn.

Wat zijn de inkomensconsequenties als iemand stopt met werken voor zijn 65ste? 
Tabel 9.2 geeft inzicht in de gevolgen voor het persoonlijke besteedbaar inkomen . 
In deze tabel zijn de inkomensbronnen  geschetst van degenen die in 2002 met vut /
prepensioen  gingen of arbeidsongeschikt  of werkloos  werden. Deze groepen zijn 
afgebakend door de belangrijkste bron van inkomen  in 2001 te vergelijken met de 
belangrijkste bron van inkomen in 2003. Alleen personen die in 2002 voor het eerst 
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een vut-/prepensioen- dan wel een wao -, ww - of bijstandsuitkering  ontvingen , zijn 
in de cijfers opgenomen.4

Tabel 9.2
Inkomensgevolgen van het stoppen met werken , 55-64-jarigen, uittreedjaar 2002, (in procenten en gemiddelde 
bedragen in euro’s, prijzen van 2003)

van werk naar prepensioen van werk naar uitkeringa

voor overgang na overgang voor overgang na overgang
aandeelb bedrag aandeelb bedragc % aandeelb bedrag aandeelb bedragc %

loon/winst 100 45.000 31 7.100 100 29.300 35 5.100
WAO/WW/bijstand 5 4.700 8 8.800 0 0 100 18.800
prepensioen 0 0 100 32.300 3 2.600 31 6.700

inkomen uit arbeid/
uitkeringend 100 45.300 100 35.200 (–22) 100 29.400 100 22.700 (–23)
vermogen 85 100 85 100 68 –400 70 –700
alimentatie/overig 5 –3.600 4 –4.100 13 1.100 13 1.000

totaal inkomen voor 
premies en belastingd 100 45.200 100 35.100 (–22) 100 29.200 100 22.400 (–24)
belasting/premies 100 18.400 100 12.300 100 10.000 99 7.400

besteedbaar
(persoonlijk)  inkomend 100 26.800 100 22.900 (–15) 100 19.200 100 15.000 (–22)

besteedbaar huishoudens -
inkomen 100 40.300 100 34.800 (–14) 100 34.200 100 28.800 (–16)

besteedbaar huishoudens-
inkomen (gestandaardiseerd) 100 27.900 100 24.600 (–12) 100 23.200 100 20.000 (–14)
a WAO-, WW- of bijstandsuitkering.
b Percentage personen met de desbetreffende inkomensbron (horizontaal gepercenteerd).
c Tussen haakjes staat de verandering t.o.v. het inkomen voor de overgang.
d De gemiddelde bedragen van de verschillende inkomensbronnen zijn optelbaar na vermenigvuldiging met het percentage personen 

bv. 100%x45.000 + 5%x4.700 = 45.300).

Bron: CBS (IPO’01-’03) SCP-bewerking

De analyse heeft betrekking op het inkomen  voor het uittreden  en het inkomen na het 
uittreden. Een probleem is dat tegelijk met het stoppen met werken  er andere gebeurte-
nissen kunnen plaatsvinden, zoals een verhuizing , afl ossing van de hypotheek, ziekte, 
verandering van huishoudenssamenstelling . Hierdoor kunnen de persoonlijke inko-
mens  ook wijzigen. Men kan bijvoorbeeld geen hypotheekrente meer aftrekken of men 
komt juist in aanmerking voor aftrek van bijzondere ziektekosten. Met name in de ana-
lyse van de spreiding van de inkomensveranderingen speelt deze samenloop een rol.
Bij de afbakening van de groepen zijn we ervan uitgegaan dat voor de transitie  loon 
of winst de belangrijkste inkomensbron  is. Als gevolg hiervan had 100% van beide 
groepen loon-/winstinkomen voor de overgang. Voor de mensen die met prepensioen  
gingen, was dit gemiddeld 45.000 euro. De prepensioenuitkering die zij later ontvin-
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gen, was gemiddeld duidelijk lager dan het oude arbeidsinkomen: 32.300 euro. De 
gemiddelde (bruto)prepensioenuitkering is dus 72% van het oude brutosalaris. Als 
echter ook de overige uitkeringen meetellen, dan daalde het inkomen  met 22% van 
45.300 euro naar 35.200 euro. De inkomsten uit vermogen  alsmede de kosten van ali-
mentatie en ontvangen huursubsidie veranderen weinig aan dit beeld. Per saldo blijft 
de bruto-inkomensdaling 22%.

Deze daling wordt echter gecompenseerd doordat men minder belasting en pre-
mies hoeft te betalen. Voor de overgang moest men gemiddeld 18.400 euro afdragen, 
na de prepensionering is dit gedaald tot 12.300 euro. Allereerst komt dit doordat het 
inkomen  gedaald is en belasting en premies dus over een lager bedrag verschuldigd 
zijn. Een tweede factor is dat sinds 2001 het verschil tussen werken en niet-werken 
sterk vergroot is door de arbeidskorting. Een werkende  heeft recht op deze belasting-
kortingen. Zodra hij echter stopt met werken , vervalt dit en profi teert hij niet meer van 
deze regeling. Tot slot hoeft de ex-werknemer geen ww - en (pre)pensioenpremies  te 
betalen. Alles bij elkaar daalt zijn besteedbaar inkomen  minder sterk dan zijn bruto-
inkomen. Netto is de daling slechts 15% in plaats van 22%.

Van de mensen die stoppen met werken  via een uitkering , is de uitgangssituatie 
vooraf al slechter dan van degenen die stoppen via een prepensioenregeling . Zij 
hadden een jaar voor het uittreden  gemiddeld een bruto-inkomen van 29.400 euro. 
Wel is voor beide groepen de inkomensdaling ongeveer even groot. Het bruto-inko-
men uit arbeid /uitkeringen daalde voor deze groep met 23%. In het besteedbaar in-
komen  is de daling echter groter dan bij de geprepensioneerden. Weliswaar hoeven 
zij eveneens minder belasting en premies te betalen, maar de ziektekostenpremies 
veranderen nauwelijks voor en na uittrede. Aangezien die een groot aandeel vertegen-
woordigen in de belasting- en premiedruk, is dit voordeel voor uittreders via een uit-
kering klein. Deze uittreedroute  is hierdoor minder riant dan de prepensioenroute.

De daling in het huishoudensinkomen  is gemiddeld kleiner is dan die van het per-
soonlijke inkomen , zo blijkt uit tabel 9.2. Als een ex-werkende een werkende  partner  
heeft die nog niet stopt, dan blijft zijn of haar persoonlijke loon-/winstinkomen 
intact en vangt de daling van het huishoudensinkomen tijdens de transitie  als het 
ware enigszins op. Als de partner echter vervolgens ook stopt met werken, daalt dat 
persoonlijk inkomen  en dan daalt het huishoudensinkomen nog een stap verder.
Figuur 9.2 laat zien dat er een grote variatie is in de feitelijke inkomensdaling, die 
optreedt bij het verlaten van de arbeidsmarkt . Bij de overgang van werk naar pre-
pensioen  is een daling naar een inkomen  van 80%-90% van het voorgaande loon-
/winstinkomen het meest gebruikelijk. Dit komt in 31% van de situaties voor. Voor 
een fl inke groep is de inkomensdaling aanmerkelijk groter. Van ongeveer 14% was 
in 2003 het inkomen minder dan 70% van het voorgaande inkomen. Daartegenover 
staat dat een deel van de geprepensioneerden er juist op vooruitgaat (17%). De reden 
is dat sommigen gedeeltelijk blijven doorwerken, zodat men uit twee inkomensbron-
nen  geld ontvangt en een hoger inkomen realiseert.
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Figuur 9.2
Verdeling van de veranderingen in het persoonlijk besteedbaar inkomen bij het stoppen met werken, 
naar verhouding tussen inkomen na en inkomen voor uittrede, 55-64-jarigen, uittreedjaar 2002 (in procenten) 

Bron: CBS (IPO’01-’03) 
SCP-bewerking 
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De overgang naar een uitkering  vertoont een sterkere spreiding in de inkomens-
veranderingen  dan de overgang naar prepensioen . Wat vooral opvalt, is dat een 
fl ink deel van de uittreders (10%) minder dan de helft van het voorgaande inkomen  
ontvangt. Deels is de verklaring hiervoor dat uitkeringen niet altijd gerelateerd zijn 
aan het inkomen. Zo is in de werkloosheidswet  het inkomen gemaximeerd aan het 
dagloon. Daarnaast worden veel gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
toegekend, waardoor de uitkering lager is dan wanneer men volledig arbeidsonge-
schikt zou zijn. Tot slot is de bijstandsuitkering  helemaal niet gerelateerd aan het 
voorgaande inkomen. Het gevolg is dat het percentage personen dat een behoorlijke 
inkomensterugval meemaakt, aanmerkelijk groter is dan bij degenen die met pre-
pensioen gaan. Opvallend is dat ook hier een deel (18%) van de mensen die overgaan 
van werken naar een uitkering, toch een inkomensstijging meemaken. Dit kan voor-
komen als een zelfstandige of iemand die in deeltijd werkte, een bijstandsuitkering 
aanvraagt, maar kan ook het gevolg zijn van andere oorzaken. Zo kan het zijn dat 
men in het jaar waarin men stopt met werken, ook de hypotheek afl ost. Hierdoor 
stijgt het inkomen omdat de hypotheekrente niet meer afgetrokken hoeft te worden.

Zoals gezegd zijn de meeste vut-regelingen in de loop van de jaren omgezet in 
prepensioenregelingen. Aan de ene kant betekent dit dat werknemers  nu een keuze 
kunnen maken op welke leeftijd zij willen uittreden . Aan de andere kant is in veel 
gevallen de standaarduitkeringshoogte verlaagd en de standaardprepensioenleeftijd 
verhoogd. Euwals et al. (2005) toonden aan dat de feitelijke leeftijd waarop men stopt 
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met werken, hierdoor per saldo hoger is komen te liggen. In hoeverre de prepen-
sioenuitkering  gemiddeld hoger of lager is dan de vut-uitkering, maakt tabel 9.3 
inzichtelijk. Hierin is de mediane inkomensdaling te zien bij uittreding via een vut-/
prepensioenregeling en via een ww -, wao -, bijstandsuitkering .

De mediane inkomensdaling  voor geprepensioneerden in 2002 komt overeen met 
de daling van de gemiddelde inkomens  uit tabel 9.2. Beide zijn 15%. In 2002 had dus 
50% van de uittreders via een vut -/prepensioenuitkering  een inkomensdaling van 
meer dan 15%. Voor de andere 50% viel de daling kleiner uit of was er zelfs sprake 
van een stijging.

Bij degenen die via een andere uitkering  uittraden, was de mediane inkomensda-
ling 18%. Dit cijfer is kleiner dan de daling van het gemiddelde inkomen  uit tabel 9.2, 
omdat in die tabel de kleine groep met een sterke inkomensdaling het gemiddelde 
inkomen voor en na de transitie  sterk beïnvloedt. Deze groep had een hoog inkomen 
voor de transitie en een relatief laag inkomen na de transitie.

Tabel 9.3
Mediane inkomensverandering  bij het verlaten van de arbeidsmarkt , 55-64-jarigen, 1991-2002 (in procenten)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

overgang van werk 
naar VUT/prepensioen –10 –8 –9 –9 –10 –11 –11 –11 –11 –12 –15 –15

overgang van werk 
naar uitkering –17 –16 –18 –18 –20 –18 –17 –17 –21 –14 –19 –18

Bron: CBS (IPO’90-’03) SCP-bewerking

In de afgelopen jaren is de mediane inkomensdaling bij de overgang naar vut /pre-
pensioen  redelijk stabiel. In de periode 1991-1999 varieerde zij tussen de 8% en 11%. 
Er lijkt een lichte stijging op te treden in 2000-2002. De verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat in het nieuwe belastingstelsel sinds 2001 niet-werkenden geen recht 
hebben op de arbeidskorting. Per saldo kan hierdoor de inkomensdaling toegeno-
men zijn.

Ook de mediane inkomensdalingen bij uittreden  via een uitkering zijn relatief stabiel 
in de loop van de jaren. Het percentage fl uctueert tussen de 16 en 20 met uitschieters 
in transitiejaar 1999 (21%) en in transitiejaar 2000 (14%).

9.4 Overgang naar 65-jarige leeftijd

De 65ste verjaardag is voor velen een mijlpaal. Begin jaren negentig passeerden jaar-
lijks ongeveer 130.000 mensen deze grens. Vanaf 2000 is er een lichte stijging van het 
aantal mensen dat hun 65ste verjaardag vierde. In 2002 waren dat er 136.000 en in 
2005 is het verder gestegen naar 147.000. Daarmee is de piek nog niet bereikt. In 2011 
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ontvangen naar verwachting ongeveer 233.000 mensen een nieuwe aow-uitkering  
(cbs 2005b). Dit zijn de mensen die in 1946 zijn geboren.

Het bereiken van de 65-jarige leeftijd zorgt voor allerlei veranderingen in het 
inkomen . Vanaf dat moment vervallen de vut -/prepensioen - alsmede de ww -/wao -, 
Anw- en bijstandsuitkeringen .5 In plaats daarvan ontvangt men een aow-uitkering , 
meestal in combinatie met een aanvullend pensioen . Ook bij de belasting- en premie-
heffi ng is er sprake van een nieuwe situatie. De 65-plusser hoeft geen aow-premie 
meer te betalen en komt in aanmerking voor de (aanvullende) ouderenkorting .

Om de gevolgen van de transitie  naar de 65-jarige leeftijd voor het inkomen  te 
analyseren, onderscheiden we twee groepen: de mensen voor wie op hun 64ste het 
prepensioen  de voornaamste bron van inkomen was en de mensen voor wie dat een 
ww -, wao - of bijstandsuitkering  was. De eerste groep omvat naar schatting 44.100 
mensen in 2002 op basis van het ipo. De tweede groep is  kleiner: 37.500 personen in 
2002. Tabel 9.4 toont de veranderingen in de inkomensopbouw.

Hiermee worden twee groepen niet in de analyse betrokken. Allereerst zijn dit 
degenen die vlak voor hun 65ste verjaardag nog werkten. Zij hebben als belangrijkste 
inkomensbron  loon of winst. In 2002 was deze groep relatief klein: naar schatting 
14.100 personen. De tweede groep bestaat uit de mensen die geen inkomen  hadden 
vlak voor hun 65ste. In 2002 betrof deze groep ongeveer 35.100 personen, vooral 
vrouwen . Deze groep is grotendeels afhankelijk van het inkomen van de partner . 
Als de partner al 65 jaar is op het moment dat de betrokkene 65 jaar wordt, dan zijn 
de inkomensconsequenties over het algemeen klein. De niet-werkende partner ont-
vangt vanaf de 65ste verjaardag zelfstandig een aow-uitkering . Voor haar of zijn per-
soonlijke inkomen is dit een grote vooruitgang. Deze uitkering gaat echter ten koste 
van de aow-aanvulling die de partner ontving. Per saldo blijft het huishoudensinko-
men  vrijwel gelijk. Het gaat dus meer om een verschuiving binnen het huishouden 
dan om een daadwerkelijke vooruitgang. Als de (verdienende) partner echter jonger 
is dan 65 jaar, dan betekent de nieuwe aow-uitkering wel een duidelijke verbetering 
van het inkomen.

Zoals verwacht ontvangt iedereen na zijn/haar 65ste verjaardag een aow-uitkering . 
Van degenen die eerst een prepensioenuitkering  hadden, krijgt 92% daarnaast een 
aanvullend pensioen . Deze bedragen zijn echter niet voldoende om te voorkomen dat 
men gemiddeld erop achteruit gaat. Het gemiddelde bruto-inkomen daalt in deze 
groep met ongeveer 16%. Qua besteedbaar inkomen  is de achteruitgang aanmer-
kelijk kleiner. Gemiddeld betaalt deze groep na zijn 65ste 5900 euro aan belasting 
en (ziektekosten)premies in plaats van 10.300, vooral omdat geen aow-premie meer 
betaald hoeft te worden en omdat men in aanmerking komt voor de ouderenkorting . 
Deze groep gaat daardoor gemiddeld slechts met 3% achteruit in hun persoonlijk 
besteedbaar inkomen .
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Tabel 9.4
Verandering in de inkomensopbouw bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, transitiejaar 2002 (in procenten en 
gemiddelde bedragen in euro’s, prijzen van 2003)

prepensioen naar ouderdomspensioen uitkeringa naar ouderdomspensioen
voor overgang na overgang voor overgang na overgang

aandeelb bedrag aandeelb bedragc % aandeelb bedrag aandeelb bedragc %

prepensioen/aanvullend 
pensioen 100 29.000 92 14.100 28 4.700 64 5.000
WAO/WW/bijstand 16 7.500 1 500 100 14.300 10 2.400
AOW 0 0 100 11.900 0 0 100 11.200
arbeid/winst 13 4.100 15 3.800 8 2.500 9 4.900

inkomen uit arbeid/
uitkeringend 100 30.700 100 25.400 (–17) 100 15.800 100 15.100 (–5)
vermogen 83 700 82 1.000 62 –100 68 500
alimentatie/overig 6 –900 6 200 30 1.800 30 1.700

totaal inkomen voor 
premies en belastingd 100 31.300 100 26.200 (–16) 100 16.300 100 15.900 (–2)
belasting/premies 100 10.300 100 5.900 100 4.800 100 2.700

besteedbaar
(persoonlijk) inkomend 100 20.900 100 20.300 (–3) 100 11.500 100 13.200 (15)

besteedbaar huis-
houdensinkomen 100 31.200 100 30.000 (–4) 100 19.000 100 20.100 (6)
besteedbaar huishoudens-
inkomen (gestandaardiseerd) 100 22.800 100 22.200 (–3) 100 14.500 100 15.400 (6)
a WAO-, WW- of bijstandsuitkering.
b Percentage personen met de desbetreffende inkomensbron (horizontaal gepercenteerd).
c Tussen haakjes staat de verandering ten opzichte van het inkomen voor de overgang.
d De gemiddelde bedragen van de verschillende inkomensbronnen zijn optelbaar na vermenigvuldiging met het percentage personen

(bv. 100% x 29.000 + 16% x 7500 + 13% x 4100 = 30.700).

Bron: CBS (IPO’01-’03) SCP-bewerking

Het gemiddelde inkomen  van de geprepensioneerden die in 2002 65 jaar werden en 
met ouderdomspensioen gingen, lag op hun 64ste aanmerkelijke lager (20.900 euro) 
dan het inkomen van degenen die in 2002 pas met prepensioen  zijn gegaan 
(22.900 euro, zie tabel 9.2). De oorzaak hiervan is de extra inkomsten uit arbeid . Vaak 
hebben mensen die pas met prepensioen zijn, nog een kleine baan ernaast. In de loop 
van de jaren stoppen zij hiermee waardoor hun inkomen op hun 64ste lager is dan 
aan het begin van hun prepensioenperiode. Dit laat zien dat er tussen de verschillende 
transities  ook nog inkomensontwikkelingen zijn.
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Degenen die vlak voor hun 65ste een uitkering ontvingen , maken meestal een inko-
mensstijging mee. Met name de gunstige fi scale behandeling van ouderen speelt 
een belangrijke rol. Gemiddeld daalt hun bruto-inkomen omdat de aow - uitkering 
bruto vaak lager is dan hun eerdere uitkering en omdat relatief weinigen van hen een 
aanvullend pensioen  ontvangen. Doordat zij echter aanmerkelijk minder belasting 
en premies hoeven te betalen, stijgt hun besteedbaar inkomen . Hierdoor zijn zij dus 
gunstiger af op het moment dat zij 65 jaar zijn geworden. Deze conclusie komt over-
een met de constatering dat de armoede  onder de 55-64-jarigen in de laatste jaren 
groter is dan onder de 65-plussers.

Figuur 9.3
Verdeling van de veranderingen in het persoonlijk besteedbaar inkomen bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd, naar de verhouding tussen inkomen na en voor de 65ste verjaardag, overgangsjaar 2002 (in procenten)

Bron: CBS (IPO’01-’03) 
SCP-bewerking 
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Ook bij deze transitie  zijn de verschillen in de inkomensontwikkeling  groot. 
Figuur 9.3 laat dit zien. Van de mensen die eerst een prepensioen  hadden, gaat 
ongeveer 56% erop achteruit. 10% van deze 65-jarigen heeft zelfs meer dan 30% aan 
koopkracht  moeten inleveren. Dit zijn met name degenen die profi teerden van een 
gunstige vut -/prepensioenregeling maar niet in staat waren voldoende ouderdoms-
pensioen op te bouwen. Daartegenover staat een groep die er wel duidelijk op vooruit 
gaat. 7% gaat er zelfs meer dan 50% in koopkracht op vooruit als men 65 jaar wordt.
Onder de personen die eerst een uitkering  hadden, is een relatief grote groep (24%) 
aanwezig die er tussen de 0% en 10% in koopkracht  op vooruit gaat. Tot deze groep 
behoren met name degenen die eerst een bijstandsuitkering  hadden. Aangezien de 
aow  netto ongeveer 5% hoger ligt dan de bijstandsuitkering, gaan zij er 5% op voor-
uit wanneer zij 65 jaar worden. Een groter deel van de nieuwe aow’ers gaat er echter 
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meer op vooruit: 44% ziet het inkomen  met meer dan 10% stijgen. De overigen (31%) 
gaan er in koopkracht op achteruit als ze 65 jaar worden. Zij genoten een relatief 
hoge uitkering maar hebben geen aanvullend pensioen  opgebouwd, waardoor hun 
inkomen daalt.

Tabel 9.5 laat zien het percentage waarmee men bij het bereiken van de 65-jarige 

leeftijd in inkomen vooruit- of  achterging, redelijk heeft gevarieerd in de loop van de 
jaren. Ten dele is dit het gevolg van steekproefmarges, maar ook de wijzingen in de 
verschillende uitkeringen en het fi scale regime spelen een rol. Vooral bij de transitie  
van uitkeringsgerechtigde naar pensioengerechtigde is er een duidelijke trendbreuk 
te zien in de periode 1995-1998. In die tijd is de speciale ouderenaftrek  geïntrodu-
ceerd waardoor mensen vanuit een uitkering een sterkere inkomensstijging mee-
maakten dan in de jaren daarvoor.

Tabel 9.5
Mediane inkomensverandering  bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 1991-2002 (in procenten) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

overgang van VUT/ 
pre-pensioen naar ouder-
domspensioen –5 –5 –7 –9 –5 –6 –1 –4 –1 –8 –5 –3

overgang van uitkering naar 
ouderdomspensioen 0 1 –2 0 3 6 7 9 8 7 8 8

Bron: CBS (IPO’90-’03) SCP-bewerking

9.5 Overlijden partner 

De laatste te onderzoeken overgang is het overlijden  van de partner  van een 65-plus-
ser. In 2004 gebeurde dit 40.200 keer. Bij het grootste deel (27.500) was de achterblij-
vende partner vrouw . De levensverwachting  van de vrouw is hoger dan van de man  
en binnen een huwelijk is de vrouw gemiddeld jonger dan de man. Het aantal keren 
dat een mannelijke 65-plusser zijn vrouw verliest, is hierdoor aanmerkelijk kleiner 
(12.700).

In het algemeen leidt het overlijden  van de partner  tot een daling van het huishou-
densinkomen  omdat het inkomen  van de overledene wegvalt. Daarentegen stijgt het 
(persoonlijk) inkomen van de verweduwde  omdat hij/zij een hogere aow-uitkering  
krijgt. In veel gevallen compenseert dit bedrag echter niet het inkomen van de over-
leden partner. Zo ontvangen de partners van een echtpaar allebei een aow-uitkering 
die 50% van het nettominimumloon is. Een alleenstaande  oudere ontvangt een aow-
uitkering die 70% hiervan bedraagt.
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Bij het aanvullend pensioen  is de situatie gecompliceerder. Het hangt er sterk vanaf 
of de voormalige werknemer (meestal de man ) of de partner  van de werknemer over-
lijdt. Als de partner van de voormalige werknemer overlijdt, dan blijft de werknemer 
het ouderdomspensioen volledig ontvangen. In zijn of haar persoonlijke inkomens-
situatie  verandert er niets in dit opzicht. Als daarentegen de voormalige werknemer 
overlijdt, ontvangt de partner een nabestaandenpensioen . In veel gevallen bestaat dit 
uit 70% van het oude aanvullende ouderdomspensioen. Aangezien het vaak de man 
is die het ouderdomspensioen ontvangt, betekent dit dat mannen minder te maken 
hebben met een inkomensterugval dan vrouwen  bij het overlijden  van hun partner . 
Bij mannen vermindert vaak alleen de aow . Een achterblijvende vrouw ziet zich 
 dikwijls ook geconfronteerd met een lager nabestaandenpensioen.

Een punt van discussie is of deze verlaging van de uitkeringen wel problematisch is. 
Een alleenstaande  heeft namelijk minder kosten dan een paar. De achterblijvende 
partner  kan dus wellicht net zo goed rondkomen  met de lagere uitkering als toen 
ze nog samenleefden met het volledige pensioen . Bij het vergelijken van de welvaart 
tussen verschillende typen huishoudens wordt meestal gebruikgemaakt van equi-
valentiefactoren. Op basis van cbs-onderzoek naar equivalentiefactoren (Siermann 
et al. 2004) is gebleken dat paren ongeveer 37% meer inkomen  nodig hebben dan 
een alleenstaande om hetzelfde welvaartsniveau te bereiken. Dit betekent dat als 
een alleenstaande 69% van het besteedbaar inkomen  van het huishouden  ontvangt, 
de alleenstaande evenveel welvaart heeft als het paar in de voorafgaande situatie. 
Het criterium dat de alleenstaande-aow en het nabestaandenpensioen  70% van 
de gehuwde-aow respectievelijk het ouderdomspensioen is, zou dus in principe 
ervoor moeten zorgen dat een nabestaande ongeveer dezelfde welvaart zal houden. 
Een kanttekening is hierbij wel dat de equivalentiefactor het verschil in kosten laat 
zien tussen alle alleenstaanden en alle paren. De situatie van een verweduwde ten 
opzichte van de situatie voor het overlijden  van de partner  is niet expliciet in ogen-
schouw genomen. Hierdoor is het onduidelijk of de equivalentiefactor wel volledig 
adequaat is. Zo wordt de verweduwde  geconfronteerd met relatief hoge vaste lasten  
omdat het huis waarin hij of zij woont, bedoeld was voor twee personen in plaats van 
één. Daarom beschrijven we de inkomensontwikkeling  zonder en met toepassing 
van de equivalentiefactor.

Uit het voorgaande blijkt dat bij het analyseren van de inkomensconsequenties van 
partnerverlies  het van belang is om naar het totale huishoudensinkomen  te kijken. 
Dat hebben we in tabel 9.6 dan ook gedaan. Er is nog een tweede verschil met de 
voorgaande tabellen. Omdat er in het ipo per jaar te weinig waarnemingen aanwezig 
zijn, hebben we voor deze transitie  vier jaren gecombineerd. Tabel 9.6 presenteert 
dus de inkomensveranderingen op huishoudensniveau van de 65-plussers die in de 
periode 1999-2002 weduwe of weduwnaar geworden zijn.
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Tabel 9.6
Veranderingen in de opbouw  van het huishoudensinkomen  van 65-plussers bij verlies van de partner , naar 
geslacht , transitiejaren 1999-2002 (in procenten en gemiddelde bedragen in euro’s, prijzen van 2003)

nabestaande is man nabestaande is vrouw
voor overgang na overgang voor overgang na overgang

aandeela bedrag aandeela bedragb % aandeela bedrag aandeela bedragb %

AOW 100 14.600 100 11.500 100 14.500 100 11.300
aanvullend pensioen 84 12.100 85 12.900 81 10.500 83 8.300
arbeid/winst 24 14.500 15 19.200 21 15.900 12 18.400
WAO/WW/bijstand 4 10.900 4 10.900 4 12.100 4 10.500

inkomen uit arbeid/
uitkeringenc 100 29.000 100 25.900 (–11) 100 27.200 100 21.000 (–23)
vermogen 70 5.000 83 3.600 65 5.800 79 4.000
alimentatie/overig 24 1.200 29 1.500 29 1.500 36 1.700

totaal inkomen voor
premies en belasting 100 32.800 100 29.400 (–10) 100 31.400 100 24.700 (–21)
belasting/premies 100 6.900 100 6.500 100 6.500 100 4.900

besteedbaar huis-
houdensinkomenc 100 25.900 100 22.900 (–12) 100 24.900 100 19.800 (–20)
besteedbaar huishoudens-
inkomen (gestandaardiseerd) 100 18.500 100 21.300 (15) 100 17.700 100 18.800 (6)
a Percentage huishoudens met desbetreffende inkomensonderdeel.
b Tussen haakjes staat de verandering ten opzichte van het inkomen voor de overgang.
c De gemiddelde bedragen van de verschillende inkomensbronnen zijn optelbaar na vermenigvuldiging met het percentage huishoudens 

(bv. 100% x 14.600 + 84% x 12.100 + 24% x 14.500 + 4% x 10.900 = 29.000).

Bron: CBS (IPO’98-’03) SCP-bewerking.

Een belangrijke constatering is dat na partnerverlies  het aandeel huishoudens met 
een aanvullend pensioen  c.q. nabestaandenpensioen  niet daalt. De bekende situatie 
dat weduwen  vaker geen aanvullend pensioen  hebben dan paren, moet dus volledig 
verklaard worden vanuit een cohorteffect. Binnen een generatie  daalt het percentage 
huishoudens met een aanvullend pensioen niet. Er is zelfs sprake van een lichte stij-
ging. Dit komt voor wanneer een 65-plusser zelf geen ouderdomspensioen had, maar 
door het overlijden  van de partner jonger dan 65 jaar in aanmerking komt voor een 
nabestaandenpensioen.

Het cruciale verschil tussen mannen  en vrouwen  is dat bij de mannen het gemid-
delde pensioenbedrag stijgt en dat er bij de vrouwen een sterke daling optreedt, van 
10.500 naar 8.300 euro (-21%) in 1999-2002. Bij vrouwen is er dus veel vaker sprake 
van vervanging van het ouderdomspensioen.
Het feit dat weduwen  vaker rond moeten komen  van een nabestaandenpensioen  
dan weduwnaars , is de belangrijkste verklaring voor de hogere inkomensdaling bij 
weduwen. Zij gingen in 1999-2002 gemiddeld 20% achteruit in besteedbaar huishou-
densinkomen  nadat hun partner  was overleden. Bij mannen  was dit 12%. Het feit dat 
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oudere vrouwen  niet of nauwelijks een arbeidsverleden en pensioen  hebben opge-
bouwd, geeft hun bij het overlijden  van hun man een relatief slechte uitgangspositie.

Opvallend is dat nog een redelijk percentage van de weduwen  en weduwnaars  
arbeid/winst als inkomensbron  heeft. Dat percentage is wel gedaald na de transitie . 
Dit is meestal het gevolg van de situatie dat de overleden partner  jonger was dan 65 
en nog een baan had. Dit inkomen  is dan weggevallen. Maar ook na het overlijden  
ligt het percentage met arbeid/winst nog relatief hoog. Zo heeft 15% van de huis-
houdens waarin de man  is achtergebleven, inkomsten uit arbeid. Uit nadere analyse 
blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen dit inkomen verdiend wordt door een 
inwonend kind of huisgenoot. In de andere helft is het de weduwnaar of weduwe zelf 
die dit inkomen verdient.

Het overlijden  van de partner  zorgt zowel bij mannen  als bij vrouwen  ervoor dat 
het inkomen  lager wordt. Als het huishoudensinkomen  echter equivalent gemaakt 
wordt, dan blijkt het equivalente inkomen in beide situaties te stijgen in vergelijking 
met het inkomen voor de transitie . Alhoewel er kanttekeningen bij de te hanteren 
equivalentiefactor gezet kunnen worden, zou op basis hiervan de conclusie kunnen 
luiden dat op inkomensgebied het overlijden van de partner niet problematisch hoeft 
te zien.

Figuur 9.4 toont de spreiding van de veranderingen in het gestandaardiseerde huis-
houdensinkomen  als gevolg van het overlijden  van de partner . Voor het grootste 
deel van de 65-plussers die hun partner hebben verloren, stijgt het inkomen . Van de 
mannen  gaat in totaal 18% in inkomen achteruit. Bij de vrouwen  is dit aandeel hoger: 
37%. Van een grote groep vrouwen (33%) komt het besteedbaar inkomen  precies 
uit tussen de 100% en 110% van het voorgaande inkomen. Dit is goed te verklaren 
doordat zij, zowel bij de aow  als bij het nabestaandenpensioen , 70% van het vooraf-
gaande inkomen ontvangen. Het gestandaardiseerde huishoudensinkomen voor en 
na het overlijden blijft hierdoor vrijwel gelijk. Voor mannen daalt de aow tot 70%, 
maar blijft het ouderdomspensioen volledig in stand. Afhankelijk van de hoogte 
van het ouderdomspensioen, is de verandering in hun gestandaardiseerde inkomen  
hoger of lager.
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Figuur 9.4
Verdeling van de veranderingen in het gestandaardiseerde huishoudensinkomen bij overlijden van de partner 
van 65-plussers, naar de verhouding tussen inkomen na en voor het overlijden, transitie in 1999-2002 
(in procenten)

Bron: CBS (IPO’98-’03) 
SCP-bewerking
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Tot slot bekijken we de ontwikkeling van de mediane inkomensmutaties (tabel 9.7). 
Vanwege het lage aantal waarnemingen in het ipo is de onderzoeksperiode inge-
deeld in drie groepen van vier jaren: 1991-1994, 1995-1998, 1999-2002.

Tabel 9.7
Mediane inkomensverandering  bij overlijden  van de partner  van 65-plussers, 1991-2002 (in procenten) 

1991-1994 1995-1998 1999-2002

nabestaande is man

huishoudensinkomen –19 –17 –15
huishoudensinkomen (gestandaardiseerd) 10 13 13

nabestaande is vrouw

huishoudensinkomen –26 –23 –23
huishoudensinkomen (gestandaardiseerd) 2 5 5

Bron: CBS (IPO’90-’03) SCP-bewerking

De mediane inkomensverandering  in 1995-1998 blijkt iets gestegen te zijn ten 
opzichte van die in 1991-1994. De verklaring hiervoor ligt in de introductie van de 
aanvullende ouderenkorting  in 1997. Hierdoor is het netto-inkomen  van de aow  voor 
alleenstaanden  verhoudingsgewijs iets gestegen ten opzichte van de aow-uitkering 
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van gehuwden. Verder zijn de mediane veranderingen relatief stabiel in de tijd. Dit 
komt door de vaste systematiek van de aow en het pensioen . Beide dalen immers 
met een vast percentage na het overlijden  van de partner , waardoor de mediane ver-
andering vooral bij vrouwen  zeer stabiel is. Bij mannen  is de inkomensverandering 
meer afhankelijk van de verhouding tussen aow en ouderdomspensioen.

9.6 Samenvatting

Met het ouder worden ondergaat het inkomen  van mensen boven de 55 jaar diverse 
veranderingen. Er zijn drie belangrijke momenten te onderkennen. Allereerst is 
dit het moment van stoppen met werken . Sommigen gaan met vut /prepensioen . 
Anderen moeten de arbeidsmarkt  verlaten omdat zij arbeidsongeschikt  of werkloos  
worden. Slechts een kleine groep mensen blijft doorwerken totdat zij 65 jaar worden. 
De ouderen die in 2002 gebruik maakten van een vut-/prepensioenregeling, gingen 
er gemiddeld 15% in persoonlijk besteedbaar inkomen   op achteruit. Voor de mensen 
die van een ww -, wao - of bijstandsuitkering  afhankelijk werden , was deze daling 
duidelijk groter: 22%. Daarbij moet men bedenken dat de gemiddelde uitgangs positie 
van degenen die na het stoppen met werken een dergelijke uitkering krijgen, slechter 
is dan de uitgangspositie van degenen die een prepensioen ontvangen. Per saldo was 
het persoonlijke besteedbaar inkomen van de ouderen die in 2002 met vut of prepen-
sioen de arbeidsmarkt verlieten, gemiddeld 22.900 euro en van de ouderen die ver-
volgens een uitkering ontvingen, slechts 15.000 euro. Bij deze gemiddelden moet wel 
een kanttekening gezet worden: de spreiding is groot. Zo wordt 10% van de ouderen 
die werkloos of arbeidsongeschikt worden, geconfronteerd met een inkomensdaling 
van meer dan 50%. Daarentegen ziet 18% van hen het inkomen zelfs stijgen.

Dit verschil wordt gedeeltelijk gecompenseerd als men 65 jaar wordt. De geprepen-
sioneerden gaan er dan gemiddeld op achteruit, met 3%. De mensen met een wao -, 
ww - of bijstandsuitkering  gaan er dan gemiddeld juist op vooruit. Dit is met name 
het gevolg van de aow . Dit is immers een vaste uitkering waar alle 65-plussers recht 
op hebben. Vooral de ouderen met een lage uitkering voor hun 65ste profi teren hier-
van. Daarnaast ontvangt een deel van deze groep ook een aanvullende ouderdoms-
pensioen , waardoor zij per saldo beter af zijn dan voor hun 65ste verjaardag.

Voor alleenstaanden  zijn hiermee de belangrijkste momenten voor inkomenswij-
ziging beschreven. Voor paren is er nog een derde moment: het overlijden  van de 
partner . Voor vrouwen  is de teruggang in inkomen  dan over het algemeen groter dan 
voor mannen  (20% versus 12%). Dit komt doordat mannen, als ex-werknemer, hun 
volledige ouderdomspensioen behouden als hun vrouw overlijdt. Vrouwen worden 
door het overlijden van hun man vaak afhankelijk van het lagere nabestaanden-
pensioen . Als we echter corrigeren voor het feit dat alleenstaanden minder inkomen 
nodig hebben om rond te komen  dan paren, blijkt dat het equivalente inkomen 
meestal stijgt; gemiddelde met 15% voor mannen en 6% voor vrouwen.
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Noten

1 Dit bedrag is ongeveer vergelijkbaar met het netto-inkomen . In het besteedbaar inko-
men  zijn ook inkomsten uit rente, dividend alsmede de inkomsten uit de eigen woning  
meegenomen. De betaalde hypotheekrente is van het inkomen  afgetrokken. Ook de 
ziektekostenpremies worden in mindering gebracht op het besteedbaar inkomen, 
terwijl huursubsidie en kinderbijslag er weer bij worden opgeteld.

2 Deze leeftijd is afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkte.
3 De wulbz staat voor de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

De pemba is de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen.

4 Bij het afbakenen van de groep arbeidsongeschikten is een probleem dat in het ipo de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet goed gemeten worden. Wanneer een werkne-
mer een gedeeltelijke uitkering ontvangt, wordt deze vaak via de werkgever verstrekt. In 
het ipo is dan geen onderscheid meer te maken tussen de uitkering en het loon. Aange-
zien het hierbij vooral gaat om gedeeltelijke uitkeringen, is het niet de verwachting dat 
dit de resultaten sterk zal beïnvloeden.

5 Een uitzondering hierop zijn degenen die geen volledige aow-uitkering  ontvangen. 
Zij blijven in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering  als hun totale inkomen  te 
laag is.
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10 Veranderingen in sociale participatie 

Marjolein Broese van Groenou (lasa) en Dorly Deeg (lasa)

10.1 Inleiding

Geruime tijd heerste het beeld dat ouderen geen productieve bijdrage leveren aan 
de samenleving. Een dergelijk social disengagement van ouderen (Cumming en Henry 
1961) lijkt achterhaald. Dankzij de toegenomen levensduur , het uitstel van gezond-
heidsproblemen  en de gunstige uittredingsregelingen  van de jaren tachtig en 
negentig zijn de ouderen van nu veel langer actief en zichtbaar in maatschappelijke 
verbanden dan voorheen (Breedveld et al. 2004). Juist in de vroege jaren van de ouder-
dom tussen de 55 en 75 jaar – de zogenoemde derde levensfase  – is men bevrijd van 
taken in arbeid  en zorg  en kan men tijd en energie besteden aan het ontwikkelen van 
nieuwe sociale activiteiten  en de banden met al bestaande sociale relaties  nog eens 
stevig aantrekken. De verkregen vrije tijd  wordt vooral besteed aan de directe soci-
ale omgeving, in de vorm van hulp  aan kinderen  en kleinkinderen, en aan de eigen 
wensen en interesses, zoals reizen en recreatieve activiteiten  (Timmermans 1993). 
Een groot deel van de ouderen is daarnaast ook actief in vrijwilligersorganisaties 
(De Klerk en Timmermans 1999).

Ouderen willen zelf sociaal actief blijven (Timmer et al. 2003) en de overheid  
krijgt steeds meer aandacht voor hun maatschappelijke productiviteit. In de hui-
dige verzorgingsstaat  wordt de burger aangesproken op de eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfredzaamheid en wordt het minder vanzelfsprekend dat men zich 
terugtrekt uit de samenleving bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. De nota 
ouderenbeleid  noemt als een van de zeven speerpunten het vergroten van de maat-
schappelijke participatie  en zichtbaarheid van ouderen en streeft naar een toename 
in hun participatie op het gebied van arbeid , vrijwilligerswerk  en mantelzorg  (vws 
2005a). Dit beleid  vormt een refl ectie van waargenomen veranderingen bij ouderen. 
Trends  in de tijd laten zien dat hun betrokkenheid in vrijwilligerswerk in de laatste 
jaren licht is toegenomen (De Klerk en Timmermans 1999), terwijl in de algemene 
bevolking steeds minder mensen lid zijn van een vereniging (De Hart en Devilée 
2005). Deze positieve ontwikkeling is mogelijk deels te verklaren door de verande-
rende sociaal-demografi sche  kenmerken (Agahi en Parker 2005). Zo hebben jongere 
generaties  een hoger opleidingsniveau  dan voorgaande generaties ouderen en hoger 
opgeleid en zijn van oudsher meer actief in sociale participatie  dan lager opgeleiden .

De komende generatie  ouderen zal wellicht meer maatschappelijk actief zijn dan de 
huidige, maar het is de vraag hoe lang men actief kan blijven. Bekend is immers dat 
de sociale participatie  afneemt met het ouder worden. Cross-sectioneel onderzoek 
laat zien dat met het toenemen van de leeftijd ouderen minder tijd besteden aan 
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 sociale participatie (De Klerk 2001; De Klerk en Schellinghout 2006), minder deel-
nemen aan culturele en recreatieve  activiteiten  (Dykstra 1995; Timmermans 1993; 
De Klerk en Schellinghout 2006) en kleinere, minder divers samengestelde netwer-
ken  hebben (Van Tilburg 1995). Vooral 75-plussers zijn niet actief in verschillende 
vormen van participatie. Een mogelijke verklaring hiervoor bieden de gezondheids-
problemen  van deze leeftijdsgroep . Verminderde mobiliteit  beperkt de participa-
tie in vrijwilligersorganisaties , recreatieve en culturele activiteiten (De Klerk en 
Schellinghout 2006; Hoeymans et al. 2005c; Bukov et al. 2002). Er zijn echter nog 
andere belangrijke determinanten van sociale participatie. Hoofdstuk 8 laat zien dat 
ouderen op meerdere levensdomeinen veranderingen kunnen meemaken, zoals het 
verlies van een partner  en een verandering van woonomgeving . Ook deze kunnen 
bijdragen tot veranderingen in verschillende vormen van sociale participatie. Tot 
op heden zijn er echter nauwelijks longitudinale studies verricht, die laten zien of 
en hoe de participatie verandert met het ouder worden en in hoeverre deze verande-
ringen samenhangen met veranderingen op andere levensterreinen. Dit hoofdstuk 
brengt de ontwikkelingen in de sociale participatie van ouderen in de leeftijd van 
58 tot 88 jaar over een periode van zes jaar in beeld en onderzoekt de samenhang met 
veranderingen in de gezondheid , partnerstatus  en woonsituatie .

De analyses in dit hoofdstuk zijn verricht met behulp van gegevens verzameld in 
1995, 1998 en 2001 in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa) bij 1242 ouderen. 
Een toelichting op de dataverzameling en de onderzoeksgroep is opgenomen in 
hoofdstuk 8 en in bijlage B8 op de website (www.scp.nl/rapportage-ouderen).

10.2 Vormen van sociale participatie  

Sociale participatie  is een containerbegrip dat een grote verscheidenheid aan acti-
viteiten  omvat, variërend van actieve inzet voor organisaties tot betrokkenheid in 
persoonlijke relaties . Conceptueel gezien ligt het dicht bij begrippen als maatschap-
pelijke participatie , sociale integratie en sociale activiteit, maar het onderscheid 
tussen deze begrippen is niet helder (Mendes de Leon 2005). In dit hoofdstuk maken 
we onderscheid in drie vormen van sociale participatie , min of meer ingegeven door 
wie er belang bij heeft (Schuyt et al. 1990; Hoeymans et al. 2005c). Ten eerste is er 
de maatschappelijke participatie, waarmee men met zijn of haar inzet in arbeid , 
politieke en vrijwilligersorganisaties , en het bieden van informele hulp  groepen of 
personen in de samenleving van dienst is. Deze vorm van participatie staat centraal 
in de nota ouderenbeleid  (vws 2005a) en heeft doorgaans de meeste aandacht van 
de lokale en nationale overheid . Arbeid is het onderwerp van hoofdstuk 3 van deze 
rapportage en de tijdsbesteding  van ouderen (waaronder mantelzorg ) is beschreven 
in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk schenken we derhalve aandacht aan de participatie 
in vrijwilligersorganisaties  (§ 10.3). Het lidmaatschap van verenigingen is een passieve 
vorm van maatschappelijke participatie; men kan als lid nimmer een bijeenkomst 
van een vereniging bezoeken en is op die wijze niet maatschappelijk productief. 
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Het gaat hier dan ook vooral om de actieve inzet in vrijwilligersorganisaties, door 
middel van het helpen bij bijeenkomsten en het zitting hebben in bestuurlijke orga-
nen van de organisatie. Actieve deelname in twaalf typen vrijwilligersorganisaties 
wordt onderscheiden, variërend van de ouderenvakbond tot de muziekvereniging. 
In bijlage B8 staan alle twaalf typen organisaties  vermeld. Participatie in politieke 
organisaties , een van de te onderscheiden vormen van maatschappelijke participatie 
(Schuyt et al. 1990), krijgt geen aparte aandacht in dit hoofdstuk.

De tweede vorm van sociale participatie  behelst de persoonlijke betrokkenheid bij 
de samenleving, waarmee men vooral de eigen ontplooiing  en het eigen welzijn op 
het oog heeft. Deze omvat de sociaal-culturele participatie , waarbij men veelal individu-
eel en onregelmatig betrokken is, ook wel aangeduid als consumptieve participatie 
(Schuyt et al. 1990). We maken een onderscheid in deelname aan culturele activitei-
ten , recreatieve activiteiten  en het actief beoefenen van een sport  (§ 10.4). Andere 
rapportages van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) (Timmermans 1993; 
 Timmermans et al. 1997; De Klerk en Schellingerhout 2006) besteden ook aandacht 
aan deze vorm van participatie, maar het beloop ervan bij ouderen is nog niet in 
beeld gebracht.

Ten slotte onderscheiden we de participatie in persoonlijke netwerken , in het bijzonder 
de omvang van het persoonlijke netwerk  en het geven van steun  aan leden van het 
netwerk (§ 10.5). Ook deze vorm van participatie is vooral gericht op het eigen welzijn 
en geeft aan hoe sociaal geïntegreerd dan wel geïsoleerd men is. We hebben voor die 
kenmerken van het netwerk gekozen, die een actieve inzet in het onderhouden van 
contacten refl ecteren. Een groot netwerk met veel leden, met wie men contact onder-
houdt en aan wie men vaak steun geeft, veronderstelt persoonlijke inzet in interac-
ties met anderen. Het geven van steun behelst hier het verlenen van emotionele steun  
en van praktische hulp  bij alledaagse zaken, en onderscheidt zich hiermee van het 
verlenen van mantelzorg . Steun maakt onderdeel uit van de alledaagse interactie 
tussen twee personen, mantelzorg is gericht op het verlenen van hulp bij taken in de 
persoonlijke verzorging  en het huishouden , die de zorgontvanger niet meer (goed) 
kan uitvoeren. Er is een grote hoeveelheid internationaal en nationaal onderzoek 
beschikbaar over de sociale netwerken  van ouderen, maar ook op dit terrein zijn 
longitudinale studies nog schaars.

10.3 Deelname aan vrijwilligersorganisaties 

10.3.1 Verandering in actieve deelname
In 1995 is een minderheid van de ouderen in de onderzoeksgroep (n = 423, 44% van 
het totaal) actief in een of meerdere vrijwilligersorganisaties  (tabel 10.1). Van deze 
ouderen is het merendeel (58%) na zes jaar tijd nog steeds actief en is 42% gestopt 
met deze actieve deelname. Van de 819 ouderen die in 1995 niet actief waren in orga-
nisaties, is na zes jaar tijd ongeveer een vijfde (n = 164) wel actief geworden; de overi-
gen (80%) bleven inactief. Met het ouder worden stoppen dus meer mensen met deze 
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vorm van participatie  dan dat zij actief worden. En als zij inactief waren, bleven zij 
dat meestal in de loop van zes jaar.

Tabel 10.1
Veranderingen in de actieve participatiea in vrijwilligersorganisaties  van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en 
opleidingsniveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

actief in 1995 (n = 423, 100%) niet actief in 1995 (n = 819, 100%)

2001 niet actief actief actief niet actief 

totaal, absoluut 179 244 164 655
totaal, relatief 42 58 20 80

man 43 57 23 77
vrouw 42 58 18 82

58-64 jaar 27 73 28 72
65-74 jaar 42 58 23 77
75-88 jaar 86 15 10 90

laag opleidingsniveau 50 50 14 86
midden opleidingsniveau 41 59 22 78
hoog opleidingsniveau 37 63 29 71
a Actieve participatie: het verrichten van vrijwilligerswerk dan wel bestuurswerk in minstens een van de twaalf typen 

vrijwilligersorganisaties.

Bron: VU (LASA’95, ’01)

De veranderingen in de actieve deelname verschillen niet tussen mannen  en vrou-
wen : vrijwel gelijke percentages stoppen er in de loop van zes jaar mee. Er bestaan 
wel grote verschillen naar leeftijd : 73% van de 58-64-jarigen levert ook na zes jaar 
nog een bijdrage aan vrijwilligersorganisaties  , terwijl 86% van de 75-88-jarigen in 
deze periode stopt met hun actieve deelname. Dit zou kunnen betekenen dat gezond-
heidsproblemen  de oudsten beperken in hun actieve participatie , maar de analyses in 
tabel 10.2 laten zien dat dit niet zo is. De verschillen naar opleidingsniveau  zijn niet 
zo groot, al lijken de hoogopgeleiden  iets vaker actief te blijven.

Ouderen die nog niet actief waren in 1995 maar wel in 2001, zijn vooral te vinden in 
de jongste leeftijdsgroep  en onder degenen met een hoog opleidingsniveau . Slechts 
10% van de 75-88-jarigen wordt actief in organisaties tegenover 28% van de 58-64-
jarigen. Voor een deel van de 58-64-jarigen zal deze actieve inzet de participatie in 
betaalde arbeid vervangen. Het zijn wel vooral de hoogopgeleiden voor wie dit een 
zinvolle tijdsbesteding  lijkt in een nieuwe levensfase . Zo maakte 29% van de hoog-
opgeleiden er een start mee in 1995-2001 tegen 14% van de laagopgeleiden . Tussen 
mannen  en vrouwen  vinden we geen verschil van betekenis.



219Veranderingen in sociale participatie

10.3.2 Determinanten van actieve deelname
Teneinde na te gaan in hoeverre naast demografi sche  kenmerken ook veranderin-
gen in de gezondheid , het verlies van de partner  en verhuizen  van invloed zijn op 
(in)stabiliteit in de actieve deelname in organisaties, is een multivariate multino-
miale logistische regressieanalyse uitgevoerd. Een multinomiale analyse is vereist 
in het geval de afhankelijke variabele meerdere categorieën heeft. In dit geval zijn 
dat de categorieën: actief zijn en blijven, stoppen met actief zijn, niet actief zijn 
en blijven, en actief worden. De analyse geeft aan hoe groot de kans is op drie van 
deze categorieën ten opzichte van de vierde categorie, de referentiecategorie. We 
presenteren de resultaten van twee analyses2: de kans op het actief worden in vrij-
willigersorganisaties  (niet actief in 1995, wel actief in 2001) ten opzichte van de refe-
rentiecategorie niet actief zijn en blijven (niet actief in 1995 en in 2001). De tweede 
analyse bepaalt de kans op het stoppen met actieve deelname (actief in 1995, niet 
in 2001) ten opzichte van de referentiecategorie actief zijn en blijven in organisaties 
(actief in 1995 en in 2001). Zo maken we het meest inzichtelijk welke factoren van 
belang zijn voor welke transitie .

Tabel 10.2
Determinanten van de actieve participatie in vrijwilligersorganisaties  van ouderen, naar leeftijd in 1995 en 
opleidingsniveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (in odds ratio’sa; n = 1242)d

stoppen met actief zijnb actief wordenc

58-64 jaar (= ref ) 1 1
65-74 jaar 1,94* 0,90
75-88 jaar 13,62** 0,40**

laag opleidingsniveau 1,43 0,43**
midden opleidingsniveau 1,09 0,73
hoog opleidingsniveau (= ref ) 1 1
a * : p < 0.05; ** : p < 0.01.
b Multinomiale logistische regressieanalyse; referentiecategorie is ‘blijvend actief’.
c Multinomiale logistische regressieanalyse; referentiecategorie is ‘blijvend niet actief’.
d Sekse en veranderingen in functionele beperkingen, lichamelijke aandoeningen, depressieve stemming, cognitief functioneren, 

partnerstatus en woonsituatie hangen niet samen met veranderingen in actieve participatie (p > 0.05).

Bron: VU (LASA’95-’01)

Uit tabel 10.2 valt op te maken dat de leeftijd het meest van belang is voor de veran-
dering in het zich actief inzetten voor vrijwilligersorganisaties . Zo is het stoppen 
met actieve participatie alleen maar gerelateerd aan de leeftijd: het zijn vooral de 
75-plussers die een grote kans hebben niet meer actief te zijn. De odds ratio (or) van 
13,62 geeft aan dat 75-88-jarigen die actief waren in 1995, bijna veertien keer zo veel 
kans hebben om in 2001 te zijn gestopt dan de 58-64-jarigen die actief waren in 1995. 
Voor de actieve 65-74-jarigen is de kans om te stoppen bijna twee keer zo groot in 
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vergelijking met 58-64-jarigen (or = 1,94). Deze uitkomst bevestigt de resultaten in 
tabel 10.1. De leeftijd heeft daarmee een grotere invloed dan het opleidingsniveau . Bij 
het stoppen spelen mogelijke transities  in andere levensdomeinen geen rol van bete-
kenis. Deze vorm van sociale participatie  is mogelijk meer afhankelijk van verande-
ringen in de motivatie of voorkeuren voor tijdsbesteding  dan van de veranderingen in 
gezondheid , partnerstatus  of woonsituatie . Met het ouder worden geeft men wellicht 
de voorkeur aan andere vormen, zoals betrokkenheid in de relaties met familie  en 
vrienden. Ook kan het zijn dat men door een gebrek aan tijd of geld wordt belem-
merd  in het actief deelnemen aan organisaties (De Klerk en Schellingerhout 2006).

Een relatief grote kans om actief te worden in vrijwilligersorganisaties hebben 
vooral de jonge en de hoogopgeleide  ouderen. Dat is af te lezen uit het feit dat de 
oudsten (75-88-jarigen) en de laagopgeleiden  een signifi cant kleinere kans hierop 
hebben (or is resp. 0,40 en 0,43). Veranderingen in de gezondheid , partnerverlies  of 
een verhuizing  blijken geen signifi cante invloed te hebben. Het is bekend dat functi-
onele beperkingen  een restrictie vormen voor participatie in vrijwilligersorganisaties  
(De Klerk en Schellingerhout 2006), maar de longitudinale resultaten laten zien dat 
het krijgen of het verergeren van een beperking in een periode van zes jaar niet direct 
zichtbaar wordt in een verandering in actieve deelname.

10.4 Sociaal-culturele participatie 

Sociaal-culturele participatie  behelst het deelnemen aan activiteiten  in de samen-
leving die een sociaal, cultureel of recreatief oogmerk hebben. We onderscheiden 
zeven verschillende activiteiten die men met enige regelmaat moet verrichten, wil 
er sprake zijn van participatie. Op het culturele vlak  is dat het minimaal maande-
lijks bezoeken van een bioscoop, theater of museum, en van een sociaal-cultureel 
centrum. Als recreatieve activiteiten  onderscheiden we het minimaal maandelijks 
bezoeken van een dierentuin of pretpark, uitgaan  naar een café, dancing of restau-
rant, bezoeken van een sportwedstrijd, en het minimaal wekelijks gaan winkelen. 
De laatste activiteit is minstens een keer per week actief sport beoefenen , ongeacht 
of dat in clubverband is of niet. Voor elk van deze drie vormen van sociaal-culturele 
participatie gaan we de (in)stabiliteit na en onderzoeken we de samenhang met 
 sociaal-demografi sche  kenmerken en transities  op andere domeinen.

10.4.1 Verandering in culturele participatie 
De (in)stabiliteit in de deelname aan culturele activiteiten is af te lezen uit tabel 10.3. 
Een derde van de ouderen (n = 432, 35% van de onderzoeksgroep) ondernam in 1995 
culturele activiteiten . Van deze ouderen bleef het merendeel deze activiteiten volhou-
den (65%), maar ongeveer een derde (35% van de deelnemers) nam in 2001 niet meer 
deel. Van degenen die in 1995 niet deelnamen aan culturele activiteiten (n = 810, 65% 
van de onderzoeksgroep), is ongeveer een kwart daar in zes jaar wel aan begonnen, 
maar participeert de grote meerderheid (75%) ook in 2001 niet. Dit geeft de indruk 
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van grote stabiliteit in de culturele participatie . Slechts een kwart tot een derde ver-
andert zijn culturele-activiteitenpatroon in een periode van zes jaar.

Tabel 10.3
Veranderingen in de deelnamea aan culturele activiteiten van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidings-
niveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

deelname in 1995 (n = 432, 100%) geen deelname in 1995 (n = 810, 100%)

2001 geen deelname deelname deelname geen deelname 

totaal, absoluut 149 283 191 619
totaal, relatief 35 65 76 24

man 38 61 77 23
vrouw 31 69 75 25

58-64 jaar 31 69 74 26
65-74 jaar 35 65 76 24
75-88 jaar 38 62 80 20

laag opleidingsniveau 32 68 82 18
midden opleidingsniveau 38 62 73 27
hoog opleidingsniveau 29 71 73 27
a Deelname: ten minste 1x per maand minstens een culturele activiteit verrichten.

Bron: VU (LASA’95-’01)

In de groep die stopt met culturele deelname, zijn er geen verschillen naar sekse , 
leeftijd  en opleidingsniveau . In alle subgroepen ligt het aandeel dat in 2001 niet meer 
maandelijks een culturele activiteit ontplooit, rond een derde. Onder degenen die in 
1995 geen culturele activiteiten ondernamen, maar wel in 2001, bevinden zich rela-
tief veel middelbaar en hoogopgeleiden . Slechts 18% van de laagopgeleiden  wordt in 
de loop van zes jaar actief tegen 27% van de middelbaar en hoogopgeleiden . Er zijn 
opnieuw geen verschillen naar sekse en leeftijd.

De resultaten van de multinomiale analyses (tabel 10.4) laten zien dat ouderen die 
verhuizen , een kleinere kans hebben om te stoppen met culturele activiteiten ; moge-
lijk omdat dit type participatie in een nieuwe woonomgeving mensen helpt nieuwe 
contacten te leggen of zich thuis te voelen in de nieuwe omgeving. Leeftijd noch 
opleiding  spelen een signifi cante rol bij het stoppen met culturele participatie . Ook 
neemt zij niet af onder invloed van veranderingen in de gezondheid  of partnerstatus .

Op het gaan deelnemen aan culturele activiteiten hebben ouderen met een laag 
opleidingsniveau  een signifi cant kleinere kans, waarmee wordt bevestigd dat hoger 
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opgeleid en culturele activiteiten naar verhouding vaak blijven ondernemen. De in 
dit onderzoek betrokken veranderingen in de leefsituatie  hadden geen invloed op de 
ontplooiing van culturele participatie . Hier blijkt opnieuw een stabiel patroon. Het 
zijn en blijven vooral de hoogopgeleiden  die actief zijn in deze vorm van participatie.

Tabel 10.4
Determinanten van de deelname aan culturele activiteiten  van ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001
(in odds ratio’sa; n = 1242)d

stoppen met actief zijnb actief wordenc

laag opleidingsniveau 1,09 0,33*
midden opleidingsniveau 1,46 0,70
hoog opleidingsniveau (= ref ) 1 1

niet verhuisd (= ref ) 1 1
verhuisd 0,50* 0,72
a * : p < 0.05.
b Multinomiale logistische regressieanalyse met ‘blijvend actief’ als referentiecategorie.
c Multinomiale logistische regressieanalyse met ‘blijvend niet actief’ als referentiecategorie.
d Sekse, leeftijd, en veranderingen in functionele beperkingen, lichamelijke aandoeningen, depressieve stemming, cognitief 

functioneren en partnerstatus hangen niet signif icant samen met veranderingen in cultuurdeelname (p > 0.05).

Bron: VU (LASA’95-’01)

10.4.2 Verandering in recreatieve activiteiten 
Het merendeel van de ouderen (n = 782, 63%) nam in 1995 deel aan een of meer-
dere recreatieve activiteiten  (tabel 10.5). Van deze ouderen is bijna een derde ermee 
gestopt in 2001 (29%). Van degenen die in 1995 geen recreatieve activiteiten onder-
namen, zien we dat minder dan een derde deze is gaan ontplooien in de periode tot 
2001 (29% van de niet-recreanten). Het merendeel van de ouderen verandert in zes 
jaar tijd maar weinig aan het patroon van recreatieve activiteiten.

Een afname in d3e participatie komt vooral voor bij de oudsten en de laagopgeleiden . 
38% van de 75-88-jarigen stopt met recreatieve activiteiten  versus 20% van de jongste 
leeftijdsgroep . En ruim een derde van de laagopgeleiden (38%) stopt tegenover een 
vijfde van de hoogopgeleiden . Tussen mannen  en vrouwen  is er geen verschil in stop-
pen of handhaven van de recreatieve participatie . De groep die actief geworden is op 
dit vlak, vertoont geen verschillen naar sekse , leeftijd  en opleidingsniveau . In alle 
subgroepen is ongeveer een kwart tot een derde niet actief in 1995, maar wel in 2001.
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Tabel 10.5
Veranderingen in de deelname aan recreatieve activiteiten  van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en oplei-
dingsniveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

deelname in 1995 (n = 782, 100%) geen deelname in 1995 (n = 460, 100%)

2001 geen deelname deelname deelname geen deelname 

totaal, absoluut 224 558 132 328
totaal, relatief 29 71 29 71

man 27 73 31 69
vrouw 30 70 27 73

58-64 jaar 20 80 32 68
65-74 jaar 30 70 30 70
75-88 jaar 38 62 25 75

laag opleidingsniveau 36 64 24 76
midden opleidingsniveau 26 74 32 68
hoog opleidingsniveau 22 78 30 70
a Deelname: ten minste 1x per maand minstens een recreatieve activiteit verrichten.

Bron: VU (LASA’95, ’01)

Wat maakt nu dat mensen in dit type recreatieve activiteiten  participeren? Tabel 10.6 
laat zien dat alleen het toenemen van de leeftijd en een laag opleidingsniveau  bijdra-
gen tot het stoppen met deze activiteiten . Er is ook weinig verschil tussen de ouderen 
die zijn gaan participeren, en de ouderen die daar niet aan begonnen zijn tussen 1995 
en 2001. Enkel degenen met een verslechtering in het cognitief vermogen  hebben een 
kleinere kans om deel te gaan nemen. We kunnen dan ook concluderen dat verande-
ringen in de gezondheid , partnerverlies  of verhuizen  geen belangrijke rol spelen bij 
het gaan deelnemen aan of stoppen met recreatieve activiteiten.
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Tabel 10.6
Determinanten van de deelname aan recreatieve activiteiten  van ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001
(in odds ratio’sa; n = 1242)d

stoppen met actief zijnb actief wordenc

58-64 jaar (= ref ) 1 1

65-74 jaar 1,56* 1,16
75-88 jaar 2,08* 1,23

laag opleidingsniveau 1,71* 0,80
midden opleidingsniveau 1,22 0,89
hoog opleidingsniveau (= ref ) 1 1

goed cognitief functioneren (= ref ) 1 1
verslechtering 0,48 0,37*
slecht cognitief functioneren 1,83 1,49
a * : p < 0.05.
b Multinomiale logistische regressieanalyse met ‘blijvend deelnemen’ als referentiegroep.
c Multinomiale logistische regressieanalyse met ‘blijvend niet deelnemen’ als referentiegroep.
d Sekse en veranderingen in functionele beperkingen, chronische aandoeningen, depressieve stemming, partnerstatus en 

woonsituatie hangen niet signif icant samen met veranderingen in recreatieve activiteiten.

Bron: VU (LASA’95-’01)

10.4.3 Verandering in sportbeoefening 
In 1995 was bijna de helft van de onderzoeksgroep (45%, n = 559) actief in een of 
meerdere sporten betrokken (tabel 10.7). Van de sporters in 1995 is bijna de helft daar 
in 2001 mee opgehouden (48%). Van degenen die in 1995 niet sportten, is een kwart 
daar in de periode tot 2001 mee begonnen (22% van de niet-sporters). Deze resulta-
ten wijzen op een behoorlijke instabiliteit in de sportbeoefening  van ouderen.

Stoppen met sporten heeft vooral met een hoge leeftijd te maken. 59% van de 75-88-
jarigen houdt met dit type activiteiten op tegen 43% van de 58-64-jarigen. De helft 
van de ouderen met een laag of middelbaar opleidingsniveau   bleek in 2001 eveneens 
gestopt te zijn, terwijl de ruime meerderheid (63%) van de hoogopgeleiden  na zes 
jaar tijd nog steeds minstens een keer per week sport. Mannen  en vrouwen  verschil-
len niet als het gaat om stoppen, maar mannen starten wel vaker dan vrouwen met 
sportbeoefening ; respectievelijk 25% en 19% van degenen die in 1995 nog niet sport-
ten. De 58-64-jarigen gaan ook vaker een sport beoefenen dan de oudsten, maar er 
zijn geen belangrijke verschillen naar opleidingsniveau .
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Tabel 10.7
Veranderingen in de sportbeoefeninga van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 
58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

deelname in 1995 (n = 559, 100%) geen deelname in 1995 (n = 683, 100%)

2001 geen deelname deelname deelname geen deelname

totaal, absoluut 270 289 149 534
totaal, relatief 48 52 22 78

man 46 53 25 75
vrouw 50 50 19 81

58-64 jaar 43 57 29 71
65-74 jaar 48 52 26 74
75-88 jaar 59 41 11 90

laag opleidingsniveau 50 50 19 81
midden opleidingsniveau 51 50 25 75
hoog opleidingsniveau 37 63 20 80
a Deelname: ten minste 1x per week een sport beoefenen.

Bron: VU (LASA’95, ’01)

Mensen met matige of ernstige beperkingen  zijn doorgaans geen sporters (De Klerk 
en Schellinghout 2006). De analyses in deze paragraaf laten zien dat het hebben 
van functionele beperkingen  ook over de tijd bezien een relatief grote kans geeft 
op het stoppen met sportbeoefening  en een kleinere kans op het starten met sport-
beoefening (tabel 10.8). Het gaat dan vooral om het blijvend ervaren van functionele 
beperkingen; de incidentie ervan of duidelijke verbeteringen erin zijn niet signifi -
cant gerelateerd aan het stoppen of starten. Het effect van leeftijd op het stoppen 
met sporten is niet meer signifi cant als we ook rekening houden met de functionele 
beperkingen van de oudere, maar voor de 75-88-jarigen blijft de kans om te starten 
met sportbeoefening signifi cant kleiner dan voor de 58-64-jarigen. Van de overige 
kenmerken lijkt alleen het hebben van een middelbare opleiding  bij te dragen tot het 
stoppen. Hoewel de instabiliteit in sporten vrij groot is (bijna de helft van de beoe-
fenaars stopt in zes jaar tijd), is in dit onderzoek geen andere reden aan te wijzen 
dan hun leeftijd, opleidingsniveau  en de functionele beperkingen. De veranderin-
gen in chronische aandoeningen , depressie , cognitie , partnerstatus  en woonsitu-
atie  zijn van geen belang voor de veranderingen in sportbeoefening. Stoppen met 
sporten lijkt andere oorzaken te hebben; men kan denken aan vervoersproblemen, 
onbekendheid met het aanbod of gebrek aan gezelschap (De Klerk en Schellinghout 
2006).
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Tabel 10.8
Determinanten van de actieve deelname aan sportbeoefening  van ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001 (in odds 
ratio’sa; n = 1241)

stoppen met actief zijnb actief wordenc

58-64 jaar (= ref ) 1 1
65-74 jaar 1,02 1,05
75-88 jaar 1,21 0,48**

laag opleidingsniveau 1,33 1,48
midden opleidingsniveau 1,57* 1,61
hoog opleidingsniveau (= ref ) 1 1

geen functionele beperkingen (= ref ) 1 1
incidentie van beperking 1,36 0,79
verbetering 1,71 1,06
blijvend beperkt 2,67** 0,40**
a *: p < 0.05; **: p < 0,01.
b Multinomiale logistische regressieanalyses met ‘blijvend actief’ als referentiegroep..
c Multinomiale logistische regressieanalyses met ‘blijvend niet actief’ als referentiegroep.
d Sekse en veranderingen in chronische aandoeningen, cognitief functioneren, depressieve stemming, partnerstatus en  

woonsituatie hangen niet signif icant samen met veranderingen in sportbeoefening.

Bron: VU (LASA’95-’01)

10.5 Participatie in persoonlijke netwerken

10.5.1 Veranderingen in netwerkomvang
Om een indicatie te geven van de betrokkenheid in persoonlijke relaties bezien we 
als eerste de omvang van het persoonlijke netwerk van de ouderen, als een indicator 
van de beschikbaarheid van relaties. Ter bepaling van de veranderingen in de peri-
ode 1995-2001 is ook gebruikgemaakt van de tussenmeting van lasa in 1998, om 
met behulp van clusteranalyse te kunnen komen tot relevante patronen. Zo zijn op 
basis van de netwerkomvang op de drie meetmomenten vier groepen responden-
ten te onderscheiden: degenen met een klein netwerk waarvan de omvang stabiel 
blijft, degenen met een toename in het aantal netwerkrelaties, degenen van wie het 
aantal netwerkrelaties afneemt, en de groep ouderen met een groot, stabiel netwerk. 
Anders dan bij de vormen van sociale participatie maken we nu geen onderscheid in 
de aanvangsgrootte van het netwerk, maar hebben we de clusteranalyse laten bepa-
len hoe de vier groepen eruit zien. In fi guur 10.1 zijn de gemiddelde netwerkscores op 
de drie meetmomenten van deze vier groepen weergegeven.
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Figuur 10.1
Vier patronen van verandering in de netwerkomvang van 58-88-jarigen: gemiddelde scores in 1995, 1998 en 
2001 (in aantal personen)

Bron: VU (LASA’95-’01)
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Bij 43% van de ouderen vindt er een belangrijke verandering in de netwerkomvang  
plaats in de loop van zes jaar (tabel 10.9). Van een relatief grote groep (28%) neemt 
het netwerk in omvang toe. Gemiddeld genomen steeg deze van 13,6 in 1995 tot 18,1 
in 2001 (fi guur 10.1). Het zijn vooral de jonge en de middelbaar en hoogopgeleide   
ouderen die een toename in netwerkomvang ervaren. Van 15% wordt het netwerk 
kleiner. Gemiddeld behelst dit een daling van 25,0 naar 14,5 netwerkleden. Een vrij 
forse daling die vooral bij de oudsten en de middelbaar opgeleiden plaats vindt.

Een stabiele netwerkomvang  vinden we terug bij 57% van de ouderen. De grootste 
groep van hen (43%) heeft gedurende de onderzoeksperiode een netwerk van gemid-
deld rond de negen personen. Het betreft even vaak mannen  als vrouwen , vaker 
ouderen dan jongeren, en vaker laagopgeleiden  dan middelbaar en hoogopgeleiden . 
Een vrij kleine groep (14%) heeft gedurende de zes jaar een groot netwerk van gemid-
deld ongeveer 28 personen. Dit grote netwerk vinden we vooral terug bij ouderen 
onder de 75 jaar en ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau .
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Tabel 10.9
Veranderingen in de netwerkomvang  van ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en opleidingsniveau, 
58-88-jarigen, 1995-2001 (in procenten; n = 1242)

klein, stabiel toename afname groot, stabiel p (Chi2)

totaal 43 28 15 14

man 43 26 15 16 0,00
vrouw 43 29 15 13

58-64 jaar 34 34 14 19 0,00
65-74 jaar 43 28 14 15
75-88 jaar 52 20 19 9

laag opleidingsniveau 52 24 13 11 0,00
midden opleidingsniveau 38 29 18 15
hoog opleidingsniveau 38 31 13 18

Bron: VU (LASA’95-’01)

In de multinomiale analyses wordt de kans op een toename van de netwerkomvang  
afgezet tegen de kans op het behouden van een klein, stabiel netwerk (tabel 10.10, 
eerste kolom), en de kans op een afname tegen de kans op het hebben van een groot, 
stabiel netwerk (tweede kolom). In fi guur 10.1 is te zien dat de beginsituatie van de 
groepen in beide analyses vergelijkbaar is. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen  een 
grotere kans hebben op een toename in hun netwerkomvang dan mannen . De kans 
op een groei van het netwerk is echter relatief klein voor de oudsten, degenen die 
functionele beperkingen  ontwikkelen, depressief  worden of geen partner  hebben. 
De ouderen die dit type gebeurtenissen meemaken, zijn degenen die al een klein en 
stabiel netwerk hebben en dat dus ook niet groter zien worden. Een groter wordend 
netwerk is vooral voorbehouden aan hun tegenpolen: de 58-64-jarigen, de mensen 
zonder beperkingen, de niet-depressieven en degenen met een partner .

De kans op een afname van de netwerkomvang  is relatief groot voor de oudsten, 
maar hangt niet samen met het ontwikkelen van gezondheidsproblemen  of verande-
ring in de partnerstatus  of woonsituatie . De ouderen die herstellen van een depres-
sie , hebben eveneens een relatief grote kans op een kleiner wordend netwerk. Dit 
laatste resultaat lijkt tegenstrijdig, bij herstel zou je juist een groter wordend netwerk 
verwachten omdat de depressie het onderhouden van contacten niet meer beperkt. 
Het kan echter ook zo zijn dat leden uit het netwerk vooral steun  bieden en contact 
zoeken als de oudere in een depressie is, en dit contact weer doen afnemen als hij of 
zij van de depressie is hersteld. Of netwerkveranderingen het gevolg zijn van gedrag 
van de oudere of gedrag van de netwerkleden, is hier echter niet te achterhalen.
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Tabel 10.10
Determinanten van veranderingen in de netwerkomvang  van ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001(in odds ratio’sa; 
n = 1242)d

toenameb afnamec

man (= ref ) 1 1
vrouw 1,81* 0,98

58-64 jaar (= ref ) 1 1
65-74 jaar 0,81 1,20
75-88 jaar 0,58* 1,92*

geen functionele beperkingen (= ref ) 1 1
incidentie beperking 0,81 1,15
verbetering 0,51* 1,28
blijvend functioneel beperkt 0,66 1,21

niet depressief (= ref ) 1 1
incidentie depressie 0,57* 1,91
remissie 0,77 5,34*
blijvend depressief 0,98 2,54

behoud / nieuwe partner (= ref ) 1 1
verlies partner 0,96 1,41
geen partner 0,50* 1,19
a * : p < 0.05.
b Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘klein, stabiel netwerk’ is de referentiecategorie.
c Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘groot stabiel netwerk’ is de referentiecategorie.
d Opleidingsniveau en veranderingen in chronische aandoeningen, cognitief functioneren, partnerstatus en woonsituatie hangen 

niet signif icant samen met veranderingen in netwerkomvang (p > 0,05).

Bron : VU (LASA’95-’01)

10.5.2 Verandering in het geven van instrumentele steun
Onder instrumentele steun wordt het uitwisselen van hulp bij allerhande praktische 
huishoudelijke klussen verstaan. Hiermee onderscheidt deze vorm van steun zich 
van het verlenen van informele zorg, hetgeen betrekking heeft op hulp bij de per-
soonlijke verzorging en/of huishoudelijke verzorging aan iemand die hulpbehoevend 
is. Het geven van instrumentele steun aan netwerkleden blijkt in een vrij grote groep 
ouderen (42%) te veranderen in de loop van zes jaar (tabel 10.11). Dit is vaker een 
afname (28%) dan een toename (19%). Zowel de afname als de toename in het geven 
van steun vond voornamelijk plaats in het tweede deel van de observatieperiode, van 
1998 tot 2001 (fi guur 10.2). Het geven van instrumentele steun wordt gemeten op een 
schaal van 0 tot 30; 0 betekent dat men aan geen van de netwerkleden steun geeft 
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en 30 betekent dat men vaak steun geeft aan alle netwerkleden. Bij de toename gaat 
het om een gemiddelde van vijf punten, van 14,7 naar 19,7; de afname is nog ster-
ker, gemiddeld van 17,5 naar 11,5. Mannen geven in de loop der tijd vaker afnemend 
instrumentele steun dan vrouwen, evenals de ouderen onder de 75 jaar en die met 
een middelbare of hoge opleiding. Een toename in het geven van steun komt vooral 
voor bij de ouderen van 58-64 jaar en eveneens bij degenen met een middelbaar of 
hoog opleidingsniveau.

Tabel 10.11
Vier patronen van verandering in het geven van instrumentele steun  door ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en 
opleidingsniveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

laag, stabiel toename afname hoog, stabiel p (Chi2)

totaal 41 19 23 17

man 31 19 26 24 0,00
vrouw 50 19 21 11

58-64 jaar 21 26 25 28 0,00
65-74 jaar 39 19 25 17
75-88 jaar 67 9 19 5

laag opleidingsniveau 53 15 21 12 0,00
midden opleidingsniveau 35 20 26 20
hoog opleidingsniveau 33 24 23 21

Bron : VU (LASA’95-’01)

Het is bekend dat ouderen vaker instrumentele steun krijgen dan geven, zeker op 
hoge(re) leeftijd. Deze eenzijdigheid in steunuitwisseling wordt bevestigd door de 
grote groep ouderen (41%) die gedurende de gehele periode weinig steun levert aan 
netwerkleden. Slechts een kleine groep (17%) geeft veel instrumentele steun over 
lange tijd. Vooral vrouwen, oudsten en laagopgeleiden vinden we terug in de groep 
met een stabiel laag niveau van geven, terwijl de mannen, jongste ouderen en hoger 
opgeleiden meer voorkomen in de groepen die altijd al veel geven.
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Figuur 10.2
Veranderingen in het geven van instrumentele steun door ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001 
(schaalrange is 0-30)

Bron: VU (LASA’95-’01)
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De multivariate analyses (tabel 10.12) laten zien dat de kans op het geven van meer 
steun  relatief klein is voor 65-plussers, voor ouderen met functionele beperkingen  
en voor ouderen zonder partner . Deze groepen vinden we vooral terug bij degenen 
die een laag, stabiel patroon hebben van steun geven. Drie aspecten van de gezond-
heid  blijken van belang voor toename. Ten eerste gaan de ouderen die een chroni-
sche ziekte  ontwikkelden, meer instrumentele steun  geven aan hun netwerkleden. 
Dit is wellicht een reactie op een toename in de steun die ze van deze netwerkleden 
ontvangen vanwege de nieuw ontwikkelde ziekte. De verhouding tussen het geven 
en ontvangen van steun komt in dit hoofdstuk echter niet aan bod. Ten tweede is de 
kans dat de steun van ouderen met functionele beperkingen toeneemt, naar verhou-
ding gering, maar dit is vooral te wijten aan het feit dat zij altijd al vrij weinig steun 
aan anderen geven. Dit resultaat maakt duidelijk dat voor het geven van instrumen-
tele steun functionele beperkingen meer restrictief zijn dan het hebben van een chro-
nische aandoening. Ten slotte geven ouderen die depressief  worden, ook niet meer 
steun aan de leden van hun netwerk . Zij behoren waarschijnlijk eveneens tot degenen 
die juist meer steun van anderen nodig hebben, en die, net als de mensen met func-
tionele beperkingen, weinig in de gelegenheid zijn om (meer) steun aan anderen te 
geven.

Afnemend steun  geven aan het netwerk  komt vooral voor bij vrouwen  en 65-plus-
sers. Wat de redenen daarvoor zijn, is niet direct duidelijk, want gezondheidsken-
merken, partnerstatus  en verhuizen  blijken niet samen te hangen met het geven van 
(minder) steun aan anderen.
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Tabel 10.12
Determinanten van veranderingen in het geven van instrumentele steun  door ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001 
(in odds ratio’sa; n = 1242)d

toenameb afnamec

man (= ref ) 1 1
vrouw 0,85 1,69*

58-64 jaar (= ref ) 1 1
65-74 jaar 0,44* 1,64*
75-88 jaar 0,18* 4,25*

geen functionele beperkingen (= ref ) 1 1
incidentie beperking 0,80 0,85
verbetering 1,39 0,95
blijvend beperkt 0,45* 1,24

niet depressief (= ref ) 1 1
incidentie depressie 0,47* 1,56
remissie 0,40 1,78
blijvend depressief 1,12 2,01

geen ziekte (= ref ) 1 1
incidentie chronische ziekte 2,12* 1,19
blijvend chronisch ziek 1,31 1,04
incidentie comorbiditeit 1,33 1,46

behoud / nieuwe partner (= ref ) 1 1
verlies partner 0,72 1,06
geen partner 0,58* 1,22
a * : p < 0.05.
b Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘laag, stabiel’ is de referentiecategorie.
c Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘hoog, stabiel’ is de referentiecategorie.
d Opleidingsniveau, veranderingen in cognitief functioneren en verhuizen hangen niet signif icant samen met veranderingen in het 

geven van instrumentele steun (p > 0,05).

Bron : VU (LASA’95-’01)

10.5.3 Verandering in het geven van emotionele steun
Het geven van emotionele steun meten we in dit onderzoek als het bespreken van de 
persoonlijke problemen van en met leden van het netwerk. Het geven van dit soort 
steun kent een vrij grote instabiliteit: 45% van de ouderen rapporteert een verande-
ring (tabel 10.13). Dat is bijna even vaak een afname (25%) als een toename (20%). 
De ouderen die minder emotionele steun gaan geven aan de leden van hun netwerk, 
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gingen van een gemiddelde van 25 in 1995 naar 18 in 2001 (fi guur 10.3). Op een 
schaal van 0-30 betekent dat een fl inke daling. De toename gaat gemiddeld van 15,6 
naar 24,0, eveneens een grote toename in de intensiteit van het geven van emotionele 
steun.

Figuur 10.3
Veranderingen in het geven van emotionele steun door ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001 (schaalrange is 0-30)

Bron: VU (LASA’95-’01) 
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Minder emotionele steun  geven in de loop van de tijd komt vooral voor bij mannen  
en 75-plussers, evenals bij de laagopgeleiden , al zijn de verschillen naar opleidings-
niveau  niet groot (tabel 10.13). Een toename zien we terug bij de laagopgeleiden, 
maar er zijn geen belangrijke verschillen naar sekse  en leeftijd.

Er is een grote groep van ouderen (43%) die over lange tijd emotionele steun  geeft 
aan de netwerkleden en er is maar een kleine groep (12%) die dat weinig doet. Het 
zijn vooral de vrouwen , de 58-64-jarigen en de middelbaar en hoogopgeleiden   die op 
een stabiel hoog niveau emotionele steun geven. En het zijn vooral de oudsten die 
een stabiel laag niveau van steunuitwisseling hebben.
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Tabel 10.13
Vier patronen van verandering in het geven van emotionele steun  door ouderen, naar sekse,  leeftijd in 1995 en 
opleidingsniveau,  58-88-jarigen, 1995-2001 (horizontaal gepercenteerd; n = 1242)

laag, stabiel toename afname hoog, stabiel p (Chi2)

totaal 12 20 25 43

man 16 22 29 33 0,00
vrouw 8 19 22 52

58-64 jaar 8 21 19 52 0,00
65-74 jaar 12 19 26 44
75-88 jaar 17 22 31 31

laag opleidingsniveau 14 23 26 38 0,09
midden opleidingsniveau 10 20 25 44
hoog opleidingsniveau 12 17 23 49

Bron : VU (LASA’95-’01)

De multivariate analyses laten voor de sociaal-demografi sche  kenmerken hetzelfde 
beeld zien (tabel 10.14). Ook als rekening wordt gehouden met de invloed van veran-
deringen in gezondheid , partnerstatus  en wonen, geven vrouwen  vaker meer emo-
tionele steun  aan anderen dan mannen , terwijl bij de mannen het geven van steun 
juist afneemt over de tijd. De veranderingen zijn niet gerelateerd aan de veranderin-
gen in de onderzochte domeinen van de leefsituatie . Een uitzondering hierop vormt 
het ontwikkelen van een depressie ; daardoor zal men minder snel geneigd of in 
staat zijn tot het geven van meer emotionele steun aan anderen. Ook alleenstaande  
ouderen gaan in de loop der tijd niet meer steun aan hun netwerk  geven. Een afname 
is vooral gerelateerd aan een hogere leeftijd: 65-plussers geven in de loop der tijd 
minder emotionele steun aan anderen. Veranderingen in de onderzochte domeinen 
zijn niet van belang voor een afname.
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Tabel 10.14
Determinanten van veranderingen in het geven van emotionele steun  door ouderen, 58-88-jarigen, 1995-2001
(in odds ratio’sa; n = 1242)d

toenameb afnamec

man (= ref ) 1 1
vrouw 2,74** 0,41**

58-64 jaar (= ref ) 1 1
65-74 jaar 0,84 1,79*
75-88 jaar 0,96 3,04*

niet depressief (= ref ) 1 1
incidentie depressie 1,34 1,53
remissie 0,28* 1,50
blijvend depressief 1,10 1,33

behoud / nieuwe partner (= ref ) 1 1
verlies partner 0,96 0,73
geen partner 0,36* 0,78
a * : p < 0.05; ** : p < 0.01.
b Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘gering, stabiel’ is de referentiecategorie.
c Multinomiale logistische regressieanalyse; ‘hoog, stabiel’ is de referentiecategorie.
d Opleidingsniveau en veranderingen in functionele beperkingen, chronische aandoeningen, cognitief functioneren en 

woonsituatie zijn niet gerelateerd aan veranderingen in het geven van emotionele steun (p > 0,05).

Bron: VU (LASA’95-’01)

10.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan in hoeverre ouderen deelnemen aan verschillende 
vormen van sociale participatie  en hoe stabiel deze vormen van participatie zijn in 
een periode van zes jaar tijd. Vooral de actieve inzet voor vrijwilligersorganisaties  
is gering te noemen. Deze lijkt voorbehouden aan mannen , jonge ouderen en hoger 
opgeleid en. Er is sprake van een grote stabiliteit in deze vorm van participatie en 
deze is niet te relateren aan de transities  in de onderzochte domeinen van gezond-
heid , partnerstatus  en woonsituatie . De resultaten wijzen erop dat een dergelijke 
productieve inzet op oudere leeftijd vooral met persoonlijke kenmerken te maken 
heeft. Mannen  en hoogopgeleiden  zijn ook op jongere leeftijd al betrokken bij vrij-
willigerswerk  en zetten dit gedrag door op oudere leeftijd. Deze vorm van participa-
tie maakt dan onderdeel uit van een leefstijl  die vaak voorbehouden is aan de hoger 
opgeleiden.
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Vele ouderen zijn actief op sociaal-cultureel gebied , vooral door het ondernemen van 
recreatieve en  sportieve  activiteiten  en in mindere mate door het deelnemen aan cul-
turele activiteiten . Deze vorm van participatie is voornamelijk gericht op individuele 
ontplooiing  en welzijn en draagt bij aan de beleving van een goede oude dag. Zij is 
redelijk stabiel te noemen en kent minder grote verschillen naar sekse , leeftijd  en 
opleidingsniveau  dan de maatschappelijke participatie . Veranderingen in de tijd zijn 
deels te wijten aan het optreden van functionele beperkingen , die vooral restrictief 
werken op sportieve activiteiten. Het kunnen blijven ondernemen van culturele acti-
viteiten wordt belemmerd  door cognitieve achteruitgang . We kunnen concluderen 
dat fysieke en geestelijke  gezondheid sproblemen doorwerken op deze vorm van 
sociale participatie . Zodoende wordt het lastig om door het ondernemen van sociaal-
culturele activiteiten het welbevinden op oudere leeftijd te verhogen.

Ten slotte onderzochten we de betrokkenheid in persoonlijke relaties  als een derde 
vorm van sociale participatie . Vele ouderen blijken te beschikken over een groot 
aantal netwerkrelaties , waarmee een actieve uitwisseling van (vooral) emotionele 
steun  plaatsvindt. Er zijn grote verschillen naar demografi sche  kenmerken: het zijn 
de oudsten en de laagopgeleiden  die het meest verstoken zijn van netwerkrelaties 
en het minst vaak steun  geven aan anderen. In deze vorm van sociale participatie 
bestaat veel instabiliteit in de onderzoeksperiode. Rond de 40% van de ouderen 
ervaart een verandering in negatieve dan wel positieve zin. Gezondheidsproblemen  
hebben in beperkte mate invloed op deze veranderingen. Functionele beperkingen   
beïnvloeden de netwerkomvang  en het geven van instrumentele steun . Het zijn daar-
naast de (wisselingen in de) depressieve  stemming en de partnerstatus  die bijdragen 
tot veranderingen in de netwerkomvang  en in het geven van emotionele steun. De 
invloed van de partnerstatus op deze vorm van sociale participatie is goed te begrij-
pen. Het ontberen van een partner heeft grote gevolgen voor het onderhouden van 
relaties met anderen. De andere vormen van sociale participatie zijn veel minder 
afhankelijk van de aanwezigheid van een partner en derhalve minder gevoelig voor 
het wegvallen van hem of haar op oudere leeftijd.

De resultaten van de longitudinale analyses ondersteunen het algemene beeld van 
afname van de sociale participatie  met het ouder worden. De oudsten behoren rela-
tief vaak tot de groep mensen van wie de deelname afneemt, en tot de groep die al 
in 1995 niet actief participeert, noch in organisaties en sociaal-culturele activiteiten 
noch in netwerkrelaties . De resultaten wijzen uit dat ouder worden leidt tot een 
terugtreden uit maatschappelijke verbanden, maar niet zozeer tot een toenemende 
gerichtheid op sociale activiteiten  ten behoeve van het persoonlijk welzijn, zoals 
recreatieve activiteiten  en inzet in persoonlijke netwerken . Ook de laatste vormen 
van sociale participatie nemen af met het ouder worden. Dit suggereert dat er naast 
een eigen keuze voor persoonlijke vormen van participatie, ook sprake is van een 
noodzaak tot het verminderen van sociale participatie in het algemeen. Een deel van 
het leeftijdseffect is immers toe te wijzen aan de veranderingen die optreden met 
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het ouder worden, zoals gezondheidsproblemen , het verlies van de partner  en een 
verhuizing . Hiermee worden resultaten uit cross-sectioneel onderzoek bevestigd (bv. 
De Klerk en Schellingerhout 2006; Hoeymans et al. 2005c) en blijken gezondheid  en 
partnerstatus  belangrijke determinanten van sociale participatie. De resultaten sug-
gereren dat men tot op hoge leeftijd sociaal actief kan blijven, mits men een goede 
gezondheid en de partnerrelatie behoudt en in de eigen woonomgeving kan blijven. 
Disengagement is dus niet per se noodzakelijk bij het bereiken van een bepaalde leef-
tijd, mits de samenleving de ouderen mogelijkheden biedt om actief te blijven in 
allerlei vormen van sociale participatie. De nota ouderenbeleid  (vws 2005a) geeft in 
dit opzicht enkele concrete aanbevelingen, waaronder het expliciet uitnodigen van 
ouderen door vrijwilligersorganisaties  op lokaal niveau en het geven van voorlichting 
aan eenieder over de mogelijkheden van het verrichten van vrijwilligerswerk  op lan-
delijk niveau. Het onderhavige onderzoek laat zien dat dergelijke maatregelen vooral 
effect zouden hebben op de groeiende groep van gezonde, gehuwde ouderen voor 
wie sociale participatie een eigen keuze is.
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Noten

1 In dit hoofdstuk worden veranderingen in de vormen van participatie  beschreven tussen 
1995 en 2001. Bij sommige vormen (actief in organisaties, deelname aan culturele en 
recreatieve activiteiten, sportbeoefening) geven we de verandering dichotoom weer en 
gebruiken we alleen de waarnemingen in 1995 en in 2001. Verandering in participatie 
heeft dan vier categorieën: 1) geen deelname in 1995 en 2001, 2) geen deelname in 1995, 
wel in 2001, 3) deelname in 1995 en niet in 2001, en 4) deelname in 1995 en 2001. Bij de 
variabelen die op intervalniveau zijn gemeten (netwerkomvang, gegeven instrumentele 
steun en gegeven emotionele steun) wordt de tussenliggende meting in 1998 gebruikt 
als extra informatie om een lineair patroon van veranderingen te kunnen bepalen. 
Met behulp van clusteranalyse onderscheiden we groepen bij wie een stabiliteit of 
instabiliteit van sociale participatie  voorkomt. Afhankelijk van het aanvangsniveau kent 
de afhankelijke variabele dan vier categorieën: 1) laag niveau, stabiel, 2) toename,
3) afname en 4) hoog niveau, stabiel.

2 Een vergelijking tussen degenen die een verandering meemaken, en degenen die geen 
verandering meemaken, zou ook met behulp van een logistische regressieanalyse 
kunnen worden uitgevoerd. Dit zou de analyse echter beperken tot een deel van de 
groep – bijvoorbeeld degenen die in 1995 actief waren en van wie sommigen stoppen 
en anderen niet – en het andere deel – degenen die in 1995 niet actief waren – geheel 
buiten beschouwing laten. Om rekening te kunnen houden met de samenhangen in de 
totale groep ouderen, is ervoor gekozen steeds twee multinomiale logistische regressie-
analyses uit te voeren, met wisselende referentiecategorieën (degenen die actief blijven, 
en degenen die inactief blijven), waarbij de resultaten alleen worden gepresenteerd voor 
de groep die een transitie  meemaakt (actief worden, dan wel stoppen met actieve deel-
name). Op deze wijze zijn ook alle andere multinomiale logistische regressieanalyses in 
dit hoofdstuk uitgevoerd.
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11 Slotbeschouwing

Alice de Boer (scp)

11.1 Verschillende visies op ouder worden

Er bestaan in Nederland twee tegenstrijdige beelden van oud worden en ouderdom. 
In het eerste beeld is oud worden een niet te vermijden proces van verminderende 
betrokkenheid op de buitenwereld. In deze visie staat ouderdom gelijk aan afname 
van sociale activiteiten  en het binnentreden van de laatste levensfase  waarin afscheid 
wordt genomen van het leven. Niet alleen de ouderen zelf trekken zich terug, maar 
ook de samenleving trekt zich van hen terug. Met pensioen  gaan betekent genieten 
van de welverdiende rust en zich voorbereiden op het te verwachten levenseinde. 
Deze gedachten over ouderdom staan bekend als de disengagement theory ofwel ont-
hechtingstheorie van Cumming en Henry (1961).

In de andere visie zijn ouderen beslist nog niet uitgerangeerd; ze doen op veel 
terreinen zelfs niet onder voor jongere volwassenen. Vanuit deze visie zou er onder 
ouderen een onbenut potentieel aan kennis en ervaring zijn. Zij kunnen door 
(vervroegde) uittreding  uit het arbeidsproces en de toegenomen levensverwachting  
nieuwe rollen vervullen. Een betrokken sociaal leven is niet alleen goed voor de 
ouderen zelf maar ook voor de samenleving als geheel. Deze positieve visie op ouder-
dom is neergelegd in de activiteitentheorie (Havinghurst 1957). Elementen hiervan 
zijn terug te vinden in het huidige ouderenbeleid  beschreven in Ouderenbeleid in het 
perspectief van de vergrijzing  (VWS 2005a). Er worden allerlei maatregelen getroffen 
om ouderen langer te laten werken, hun zelfstandigheid te laten behouden en een 
grotere bijdrage te laten leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van 
vrijwilligerswerk  of mantelzorg .

Dit positieve beeld van ouderdom is ook terug te vinden in het levensloopbeleid, 
dat voortkomt uit het idee dat de toekomstige ouderen op een aantal belangrijke 
punten verschillen van de ouderen van nu, bijvoorbeeld in hun (gezonde) levens-
verwachting . De toekomstige generatie  ouderen is bovendien meer dan de huidige 
opgegroeid met het idee dat je zelf inhoud kan geven aan je leven, eventueel in 
de vorm van lang participeren op de arbeidsmarkt . Als het aan het kabinet ligt, 
kunnen mensen straks nog steeds stoppen met betaalde arbeid   maar zal uittreding  
minder samenhangen met leeftijd: ‘(…) leeftijd wordt steeds minder een ijkpunt en 
de betekenis van het magische getal 65 is aan het verdwijnen.’ (vws 2005a). Niet 
alleen doorwerken tot en met het 65ste levensjaar moet weer als normaal worden 
beschouwd, ook mensen die deze leeftijd reeds zijn gepasseerd, moeten kunnen 
bijdragen aan de maatschappij.
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Er is echter een groep ouderen die niet of weinig kan participeren. Deze kwetsbare  
categorie kan rekenen op ondersteuning , zo is beschreven in dezelfde beleidsnota. 
Hierbij wordt behalve aan ouderen met ernstige gezondheidsproblemen  ook gedacht 
aan alleenstaanden  met weinig sociale contacten  en ouderen in een slechte fi nan-
ciële positie . ‘Als er een reden is voor ouderenbeleid  dan is die vooral gelegen in het 
bestaan van achterstanden op gebieden waar ouderen veel mee te maken hebben of 
kwetsbaar zijn, en dan vooral bij achterstanden waarvan de kans groot is dat die bij 
veel ouderen samenkomen.’ (VWS 2005a). Een nadere defi nitie van kwetsbaarheid en 
achterstand is niet gegeven. Hier schetsen we een aantal voorbeelden van terreinen 
waarop ouderen kwetsbaar kunnen zijn.

In hoeverre en op welke gebieden ouderen kwetsbaar  zijn, vormt het sluitstuk van 
de reeks onderzoeksvragen in de Rapportage ouderen. De andere onderzoeksvragen 
zijn:
1 In welke mate verschillen de leefsituatie  en de maatschappelijke participatie  van 

ouderen met die van de jongere bevolking?
2 In hoeverre zijn er in de afgelopen vijftien jaar veranderingen opgetreden in de 

leefsituatie  en maatschappelijke participatie  van ouderen?
3 Welke belangrijke veranderingen in de levensloop  doen zich voor op welk 

moment in het leven van ouderen en hoe passen zij zich aan de nieuwe situatie 
aan?

Hierna geven we antwoord op deze vragen en verbinden we de antwoorden met de 
belangrijkste doelstelling van het ouderenbeleid : maatschappelijke participatie . De 
centrale vraag is in hoeverre de positieve beleidsveronderstelling over oud(er) worden 
en ouderdom overeenkomt met de feitelijke leefsituatie  en de maatschappelijke par-
ticipatie  van ouderen.

De leeftijdsgrens in deze rapportage is gelegd bij 55 jaar. Eerst beschrijven we 
de randvoorwaarden voor maatschappelijke participatie: de sociaal-economische 
positie (§11.2) en de gezondheidstoestand  en het zorggebruik  van ouderen (§11.3). 
Daarna staat de feitelijke deelname aan de samenleving centraal, zoals het verrich-
ten van betaalde arbeid , het volgen van onderwijs , het doen van vrijwilligerswerk  
of het bieden van informele zorg  (§11.4). Bij de behandeling van deze onderwerpen 
komen steeds twee perspectieven aan de orde: verschillen in levensfase  en ontwik-
kelingen in de tijd. In onderzoek naar trends  in de tijd vindt vergelijking plaats van 
leeftijdsspecifi eke gemiddelden van opeenvolgende generaties . Hiermee beoogt men 
verschuivingen in de (historische) tijd te beschrijven, waarmee deels effecten van 
maatschappelijke ontwikkelingen en deels effecten van veranderingen in de achter-
grondkenmerken van verschillende generaties in kaart worden gebracht.

Het derde perspectief van deze rapportage richt zich op de veranderingen in 
de levensloop  (§11.5). In dit perspectief gaat het om de gevolgen van bijvoorbeeld 
gezondheidsverslechtering  of verweduwing  op de maatschappelijke participatie  en 
de sociaal-economische positie  van ouderen. Onderzoek van individuele verande-
ringen gedurende de levensloop laat zien in hoeverre veranderingen in gezondheid  



241Slotbeschouwing

samenhangen met veranderingen in sociaal participeren. Indien zulke samenhangen 
bestaan, wijst dit erop dat veroudering bij iedereen volgens (deels) dezelfde patronen 
verloopt. Indien zulke samenhangen ontbreken, dan duidt het op een grote diversi-
teit in levenslopen. We besteden vooral aandacht aan de kwetsbare  ouderen.

11.2 Sociaal-economische positie: opleiding  en inkomen 

Opleiding en inkomen  zijn bepalende indicatoren voor de sociaal-economische 
positie van ouderen. Inzicht in deze positie is om meerdere redenen van belang. 
Ten eerste hangt de sociaal-economische situatie van mensen samen met hun vaar-
digheden, kennis  en organisatievermogen (om bv. werk en hulp  te regelen). Hierna 
zal blijken dat deze de laatste tijd sterk zijn verbeterd, zodat aan de randvoorwaarden 
voor maatschappelijke participatie  steeds beter voldaan wordt. Ten tweede kunnen 
met geld knelpunten in het leven worden opgelost. Zo hebben mensen met voldoende 
fi nanciële middelen bij gezondheidsproblemen  de mogelijkheid particuliere hulp  
in te roepen (zie De Klerk en Schellingerhout 2006). Ten derde zijn eventuele achter-
standen op dit terrein op oudere leeftijd vrijwel niet meer op te heffen (bv. analfabe-
tisme  of een slechte pensioenopbouw ).

Opleidingsniveau en vaardigheden 
Het opleidingsniveau  van de bevolking van 55 jaar en ouder stijgt nog steeds. 
Zo daalde het aandeel oudere mannen  dat enkel lager onderwijs heeft genoten, 
tussen 1981 en 2003 van 49% naar 17%. Onder oudere vrouwen  was de afname even-
eens aanzienlijk, van 66% naar 29%. Dankzij deze ontwikkeling zijn de verschil-
len in opleidingsniveau tussen ouderen en de overige volwassen bevolking kleiner 
geworden. Het niveau van ouderen blijft ook in de toekomst stijgen. Een van de 
 effecten van een stijgend opleidingsniveau is terug te zien in de arbeidsdeelname : 
hoogopgeleiden  verrichten vaker betaalde arbeid  en stoppen op latere leeftijd met 
werken  dan laagopgeleiden .

Vele ouderen hebben, ondanks een laag opleidingsniveau , in de loop van hun leven 
voldoende kennis en vaardigheden  ontwikkeld om zich te redden in onze ‘moderne’ 
samenleving. Toch is er ook een groep die niet goed geëquipeerd is. In 1996 is bere-
kend dat 20% van de autochtone 50-74-jarigen laaggeletterd was. Dit houdt in dat 
deze ouderen in het dagelijkse leven grote problemen hebben met het begrijpen van 
teksten en het omgaan met rekentaken. Een deel van deze laaggeletterden is volledig 
analfabeet . Een voorzichtige schatting geeft aan dat, vertaald naar bevolkingsaan-
tallen van 2004, ongeveer 800.000 autochtone ouderen (50-74-jarigen) als laaggelet-
terd zijn te beschouwen. Vanwege de stijging van het opleidingsniveau van ouderen, 
is het percentage laaggeletterde ouderen waarschijnlijk inmiddels verminderd. 
Toch zal het nog altijd om een grote groep gaan, zeker omdat de 75-plussers buiten 
beschouwing zijn gelaten.
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Een gebrek aan kennis en vaardigheden  openbaart zich op tal van terreinen. 
Ondanks het feit dat het computerbezit onder ouderen snel toeneemt, kunnen velen 
(vooral de alleroudsten) nog niet omgaan met pc  en internet  en blijven ze dus versto-
ken van informatie die op deze wijze beschikbaar is. Ook op andere terreinen hebben 
vooral 75-plussers problemen: 30% weet niet hoe geld te pinnen en 66% weet niet 
hoe een trein- of strippenkaart te trekken uit een automaat. Een aanzienlijke groep 
ouderen is niet in staat per giro of bank rekeningen te betalen of formulieren in te 
vullen. Dit betreft 16% van de 75-plussers (ongeveer 140.000 zelfstandig wonenden ).

Per 1 januari 2007 wordt op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) de gemeente verantwoordelijk voor de informatievoorziening 
aan burgers. Ouderen die niet weten hoe zij formulieren moeten invullen of zelf 
geen rekeningen kunnen betalen, en ouderen zonder internet  kunnen kwetsbaar  
zijn omdat zij voor informatie, advies en ondersteuning afhankelijk zijn van hun 
kinderen , mensen in hun directe omgeving, steunpunten mantelzorg  en het wel-
zijnswerk. Ook in het onderzoek van De Klerk en Schellingerhout (2006) is deze 
behoefte aan ondersteuning  terug te vinden. Uit hun studie blijkt dat een derde van 
de ouderen met langdurige beperkingen  niet weet waar ze terecht kunnen voor hulp . 
De beperkte geletterdheid  en (digitale) vaardigheden  van een grote groep ouderen 
vormt een punt van zorg dat niet valt weg te nemen. Wel is het mogelijk deze ouderen 
te ondersteunen bij het regelen van allerlei zaken. Men denke aan ouderenadviseurs 
(zie ook De Klerk 2001).

Inkomen
In fi nancieel opzicht is de oudere bevolking er meer op vooruitgegaan dan andere 
bevolkingsgroepen. Tussen 1994 en 2000 steeg het inkomen  van ouderen iets snel-
ler dan dat van jongere volwassenen. In de periode van laagconjunctuur daarna is 
het inkomen van de 65-plussers blijven stijgen, terwijl dat van de 55-minners juist 
daalde. Van de 55-64-jarigen bleef het gemiddelde inkomen ongeveer gelijk. De 
recessie heeft dus minder gevolgen gehad voor het inkomen van 65-plussers dan voor 
dat van 55-minners. Alhoewel de koopkrachtramingen  tot en met 2006 relatief veel 
onzekerheden bevatten, zien deze er voor 65-plussers relatief positief uit. 

De vooruitgang in hun fi nanciële positie danken de ouderen onder andere aan 
belastingmaatregelen: de (aanvullende) ouderenkortingen  maken dat zij minder 
belasting hoeven te betalen. Er is ook een positief effect waarneembaar van de 
verbeterde aanvullende pensioenen . De berichten over de sociaal-economische 
ontwikkeling bij ouderen zijn dus positief. Waren ouderen (vooral de 75-plussers) 
in het verleden altijd oververtegenwoordigd onder de armen, nu is het tegendeel het 
geval. Zo was in 1994 30% van de huishoudens met een hoofd van 75 jaar of ouder 
arm tegen 15% onder de totale bevolking. In 2003 waren die percentages 7% voor de 
75-plussers en 9% voor de totale bevolking boven de 35 jaar.

Niettemin zijn er groepen met een fi nanciële achterstand. 104.000 huishoudens 
(119.000 personen) boven de 65 jaar kunnen als arm gekenschetst worden. Dit zijn 
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vooral ouderen die geen of een onvolledig pensioen  hebben opgebouwd of alleen van 
een aow-uitkering  moeten rondkomen . Zij hebben geen mogelijkheden meer om 
hun inkomen  te verbeteren en zijn meestal langdurig op een laag inkomen aangewe-
zen. In het ouderenbeleid  wordt erkend dat deze groep blijvend ondersteuning  nodig 
heeft (tk 2004/2005b). Voor hen zouden fi nanciële maatregelen (zoals de ouderen-
korting ) in stand moeten worden gehouden.

In 2003 waren vooral degenen die vlak voor de aow  staan, de 55-64-jarigen, 
relatief vaak arm. Dit betrof toen 116.000 huishoudens (153.000 personen). Dikwijls 
hebben zij een arbeidsongeschiktheids-  of een bijstandsuitkering . Zij zijn door 
gezondheidsproblemen  in deze situatie terechtgekomen of op een andere wijze 
ongunstig uit het arbeidsproces getreden. De verschuiving van armoede  van oudere 
naar jongere leeftijdsgroepen  roept de vraag op of het accent in de armoedebestrij-
ding niet meer zou moeten liggen op de jongere ouderen (zie ook scp/cbs 2005).

11.3 Gezondheid en zorggebruik 

Ouder worden wordt in de traditionele ‘levensloop ’opvatting beschouwd als een 
onontkoombaar proces van verval dat gepaard gaat met een langzame verslechte-
ring van de gezondheid  en verhoging van afhankelijkheid. Voorzover kan worden 
nagegaan uit dwarsdoorsnedeonderzoek, lijkt dit beeld te kloppen. In 2003 had 
bijvoorbeeld twee derde van de 75-plussers tegenover ongeveer de helft van de 55-
64-jarigen te maken met een lichamelijke chronische ziekte . Ook het aantal aandoe-
ningen neemt toe met de leeftijd: bij een derde van de 75-plussers was er sprake van 
comor biditeit , hetgeen betekent dat zij last hebben van twee of meer aandoeningen. 
Het aandeel ouderen met comorbiditeit is tussen 1997 en 2003 gestegen. Deze uit-
komst is deels het gevolg van de verbeterde diagnostiek door de huisarts  (bv. bij 
suikerziekte), maar hangt ook samen met een veranderende leefstijl  (bij obesitas), 
verbeterd ziektemanagement (waardoor mensen langer blijven leven) en toegenomen 
kennis en hulpzoekgedrag bij de bevolking.

Naarmate de leeftijd vordert, komen ook psychische stoornissen  vaker voor. 
Zo rapporteerde in 1992/’93 19% van de 75-85-jarigen een cognitieve stoornis  tegen 
3% van de 55-64-jarigen. Bijna een op de vijf 75-85-jarigen had last van een depres-
sieve  stoornis. Oudere vrouwen  kampen vaker dan mannen  met een depressie of een 
angststoornis . Comorbiditeit  komt veelvuldig voor, zoals de combinatie van depres-
sie en angststoornissen. Het percentage 55-64-jarigen met psychische stoornissen is 
tussen 1992/’93 en 2002/’03 toegenomen. Er zijn helaas geen trendgegevens  beschik-
baar over de prevalentie van psychische stoornissen bij de 65-plussers.

Lichamelijke beperkingen , ten slotte, hangen eveneens sterk samen met leeftijd: 
van de 55-64-jarigen heeft 3% last van ernstige lichamelijke beperkingen, maar bij de 
85-plussers is dit bijna 60%. Steeds meer 75-plussers hebben last van matige of ern-
stige beperkingen in de persoonlijke verzorging  (van 25% in 1991 naar 38% in 2003). 
In 2003 ondervond ruim een op de tien 55-plussers – dat zijn ruim 400.000 perso-
nen – ernstige lichamelijke beperkingen; een kwart van hen woonde in een instelling.
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Een belangrijke conclusie uit cross-sectioneel onderzoek is dat een kwetsbare  
gezondheid , die bij ouderen bijvoorbeeld blijkt uit ernstige lichamelijke of psychi-
sche beperkingen  of comorbiditeit , vaker voorkomt naarmate de leeftijd stijgt. Uit 
longitudinaal onderzoek (zie § 11.5) blijkt overigens dat er veel meer dynamiek in 
de ziektegeschiedenis van ouderen zit dan het idee van de levensboog – ‘ouderdom 
komt met gebreken’ – suggereert. Zo kunnen beperkingen tijdelijk van aard zijn en 
dus overgaan, ook kunnen mensen herstellen van een depressie . Een teruggang in 
cognitief functioneren  (dementie ) is echter vrijwel altijd onomkeerbaar.

Een deel van de door gezondheidsproblemen  opgelopen kwetsbaarheid  valt te 
compenseren met interventies  door de hulpverlening. De eerste groep interventies 
is gericht op het behalen van gezondheidswinst  op oudere leeftijd. Dat is het doel 
van de primaire preventie , dat wil zeggen preventie ter voorkoming van het ontstaan 
van aandoeningen. Men kan denken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl  
door voldoende lichamelijke activiteit  en het stoppen met roken , maar ook aan het 
verminderen van het aantal valincidenten  en het voorkomen van depressies. Het 
uitgangspunt is dat er ook bij ouderen veel gezondheidswinst te behalen valt door 
een gezonde leefstijl, maar helaas is er nog weinig bekend over de manier waarop de 
leefstijl effectief verbeterd kan worden.

Een tweede groep interventies  bestaat uit de medische zorg  voor ouderen met 
gezondheidsklachten . Zo maken ouderen vaak gebruik van de huisarts  en de spe-
cialist , worden zij vaak opgenomen in het ziekenhuis  en gebruiken zij vaak voor-
geschreven medicijnen  vergeleken met jongere volwassenen. Uit de literatuur blijkt 
echter dat hun medische behandeling niet optimaal is. Er is op sommige punten 
sprake van onderbehandeling  en van de toepassing van niet voor ouderen geschikte 
behandelingen (zie ook Gezondheidsraad 2005). De huidige organisatiestructuur 
van de medische zorg is bovendien niet ingesteld op de complexe problematiek van 
comorbiditeit  waarmee juist veel ouderen kampen. De communicatie en samenwer-
king tussen de diverse zorgverleners is onvoldoende en er is behoefte aan coördina-
tie, zoals op het terrein van medicatievoorschriften. Veel ouderen slikken meerdere 
geneesmiddelen per dag en doen dit vaak gedurende lange tijd. Deze zogenoemde 
polyfarmacie  is meestal een gevolg van het tegelijkertijd voorkomen van meerdere 
aandoeningen. Interactie tussen de verschillende medicijnen kan leiden tot nadelige 
gevolgen, voor de gezondheid  en voor de effectiviteit van de therapie. Op een aantal 
punten is verbetering mogelijk (zie ook igz 2004). Aanbevolen wordt het medicijnge-
bruik  van de ouderen regelmatig te evalueren teneinde de voorgeschreven medicatie 
te optimaliseren. De huisarts of medewerkers van de thuiszorg  kunnen hierbij een 
signalerende functie vervullen.

Een derde vorm van interventie is het verlenen van zorg thuis . In 2003 kreeg bijna 
de helft van de ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen  verpleging  en ver-
zorging  van de thuiszorg  (16% van alle 55-plussers) en een kwart ontving informele 
hulp  (dit is 8% van alle 55-plussers). In de Wmo die begin 2007 van kracht wordt, is 
eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt: ouderen dienen hun eigen problemen 
eerst zelf op te lossen, eventueel met hulp  van familie , vrienden of vrijwilligers , die 
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vervolgens wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning . Veel ouderen en hun 
naasten gedragen zich overigens nu al conform de Wmo. Maar er is ook een groep 
die ondanks ernstige lichamelijke beperkingen geen enkele vorm van hulp krijgt, 
geen informele hulp en geen thuiszorg (100.000 oudere huishoudens in 2003). De 
redenen voor de afwezigheid van ondersteuning zijn onbekend en hangen vermoede-
lijk voor een deel samen met bijvoorbeeld de onbekendheid met voorzieningen , maar 
waarschijnlijk ook met persoonlijkheidskenmerken (zoals een zo zelfstandig moge-
lijk leven willen leiden). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) doet momenteel 
onderzoek naar het niet-gebruik van zorgvoorzieningen  door hulpbehoevende oude-
ren (zie ook De Klerk en Schellingerhout 2006).

Wanneer lichamelijke en psychische problemen cumuleren en ondersteuning  
thuis ontoereikend is, komt voor sommige ouderen de vierde interventie in zicht: 
opname in een verzorgings- of verpleeghuis  . Deze woonvorm  is op te vatten als 
de meeste extreme vorm van disengagement: het leven van de bewoners speelt zich 
immers voor een groot deel af in het tehuis. Het wonen in een tehuis leidt ook tot een 
sterk beperkte autonomie . Uit deze rapportage blijkt dat de bewoners, die door hun 
(on)gezondheid  toch al kwetsbaar  zijn, weinig zeggenschap hebben over de dage-
lijkse gang van zaken. Zij moeten zich houden aan het vaste ritme van het tehuis. 
Zo wordt een op de vijf bewoners van een somatisch verpleeghuis niet geholpen 
bij toiletbezoek  of verschoning als hij of zij erom vraagt maar op vaste tijden door 
beroepskrachten. De zogeheten toiletrondes behoren dus nog niet tot het verleden. 
Aanbevolen wordt om binnen zorginstellingen te investeren in het vergroten van de 
autonomie van bewoners. In kleinschalige beschermende woonvormen kan, meer 
dan in grootschalige tehuizen , tegemoet worden gekomen aan de wensen van oude-
ren (rmo 2004).

11.4 Maatschappelijke participatie 

Het huidige kabinet hecht eraan de sociale bijdrage van ouderen aan de samenle-
ving te verhogen. ‘Een langer leven moet ook vertaald worden in een langer actief 
leven, zowel in betaalde arbeid  als in vrijwilligerswerk  (…)’, zo staat te lezen in de 
nota ouderenbeleid  (vws 2005a). Uit deze rapportage blijkt dat veel ouderen op dit 
moment al maatschappelijk actief zijn, hetgeen een bevestiging is van de activitei-
tentheorie. In 2005 verrichtte 40% van de 55-64-jarigen betaalde arbeid. Een derde 
van de 50-69-jarigen heeft deelgenomen aan collectieve acties, 45% is betrokken bij 
vrijwilligerswerk (vooral in kerk, sport  of verzorging ), 40% geeft informele zorg  aan 
zieke mensen en een kwart biedt hulp aan kleinkinderen.

In twaalf jaar tijd steeg de arbeidsdeelname  van ouderen behoorlijk. Sinds 1992 is het 
aandeel werkenden  onder 55-59-jarigen toegenomen met 17 procentpunten tot 55%, 
onder 60-64-jarigen met 7 procentpunten tot 18%. Zelfs tussen 2002 en 2004 toen 
het economisch slecht ging, nam de arbeidsparticipatie van ouderen toe (dit was niet 
het geval bij jongeren). Ook de participatie in kwalifi cerende  opleidingen , gericht op 
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het verwerven van basisvaardigheden of op het uitoefenen van een beroep, is geste-
gen. Het betreft meestal bedrijfsopleidingen , gevolgd door werkende ouderen. De 
belangstelling voor dit type scholing is van oudsher laag, maar heeft de afgelopen 
jaren wel een stijgende lijn te zien gegeven; bij werkende 55-64-jarigen van 13% in 
1983 naar 20% in 2003. Opvallend is ook dat de deelnameachterstand van werkende 
ouderen op jongvolwassenen met een betaalde baan verminderd is. Kennelijk loont 
het voor werkgevers steeds meer de moeite om te investeren in oudere werknemers .

De stijging van de arbeidsparticipatie is mede een gevolg van het later stoppen 
met werken . Vergeleken met 1993 is in 2004 de leeftijd waarop mannen  gemiddeld 
het arbeidsproces verlaten, gestegen van 60 naar 61 à 62 jaar. Vrouwen  treden naar 
verhouding vaak uit op 62-jarige leeftijd (in 2004). De verhoging van de arbeidsparti-
cipatie en de latere uittreding  hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse ouderen in 
internationaal opzicht een achterstand inlopen. In Europees verband heeft de Neder-
landse regering afgesproken om de arbeidsparticipatie van 55-64-jarigen te verhogen 
naar 45% in 2010 (de zogenoemde Lissabon-doelstelling). In 2005 was de nettoparti-
cipatie  van 55-64-jarigen 40%. Daarmee lijkt het overheidsdoel voor 2010 haalbaar.

Tegelijkertijd verdient het beeld van de toegenomen arbeidsdeelname nuancering. 
Op de eerste plaats is het verrichten van betaalde arbeid  op oudere leeftijd niet voor 
iedereen weggelegd: gezonde ouderen nemen  hieraan vaker deel dan ongezonde 
ouderen . Onder gezonde ouderen steeg de nettoparticipatie  tussen 1992 en 2004 
sterk, onder ongezonde personen bleef zij vrijwel stabiel. Ten tweede is de arbeids-
participatie van laagopgeleide    vrouwen  nog altijd gering. Op 55-jarige leeftijd heeft 
31% van de laagopgeleide vrouwen een betaalde baan tegen 67% van de hoogopge-
leide   vrouwen. Deze uitkomsten pleiten ervoor om de inzet van de overheid  te ver-
groten voor de arbeidsparticipatie van laagopgeleide oudere vrouwen en van ouderen 
met een slechte gezondheid , bijvoorbeeld door de arbeidsbemiddeling toe te spitsen 
op deze doelgroepen.

Een stijging van de arbeidsparticipatie heeft niet alleen voordelen. Wanneer oude-
ren door hun fysieke gesteldheid niet of slechts ten dele tot betaalde arbeid  in staat 
zijn, komen zij in een arbeidsongeschiktheidsregeling  of in de bijstand  terecht met 
armoede  als mogelijk gevolg (zie § 11.2). Vroeger konden zij van vut -/prepensioenre-
gelingen  gebruikmaken, die meestal veel meer inkomen  opleverden, maar deze rege-
lingen zijn de laatste jaren gewijzigd. Deze verschuiving in de wijze van uittreden  
uit het arbeidsproces verklaart het relatief hoge percentage armen onder de jongere 
ouderen (onder 65 jaar).

De toegenomen arbeidsdeelname  heeft ook gevolgen voor de andere activiteiten  
die ouderen kunnen ontplooien. Uit deze rapportage blijkt wederom dat zij voor de 
onbetaalde arbeid  in de afgelopen jaren steeds belangrijker zijn geworden. Zo zijn 
65-plussers tussen 1980 en 2000 gemiddeld genomen meer tijd gaan besteden aan 
informele zorg . Hoewel de relatie tussen arbeidstijd  en vrijwillige inzet  niet één op 
één is, is wel vastgesteld dat het verrichten van informele zorg of vrijwilligerswerk  
gedeeltelijk in de verdrukking komt bij een verdere verhoging van de arbeidspartici-
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patie (zie hoofdstuk 4). Bij de invoering van de Wmo, die een grote vrijwillige inzet 
van burgers veronderstelt, zou hiermee rekening moeten worden gehouden.

Er zijn overigens ook uitkomsten die in de richting van de onthechtingstheorie 
wijzen. Een deel van de ouderen met een slechte gezondheid  slaagt er niet in om 
actief betrokken te blijven bij de samenleving. Zij nemen niet alleen veel minder vaak 
deel aan betaalde arbeid  maar ook aan sportief bewegen . Daarnaast besteden zij 
naar verhouding meer uren per week aan televisiekijken en persoonlijke verzorging  
maar weer minder aan lezen  en het onderhouden van sociale contacten . Deze uit-
komsten duiden op een passief activiteitenpatroon onder de ouderen met een matige 
of slechte fysieke gesteldheid.

11.5 Meer diversiteit in de levensloop 

De levensloop  is een essentieel concept in het ouderenbeleid  (vws 2005a). Indivi-
duele levenslopen van mensen verlopen steeds minder vaak volgens vaste patronen. 
Stond vroeger per levensfase  één activiteit centraal, zoals betaalde arbeid  of huishou-
delijke activiteiten , nu worden in elke levensfase allerlei activiteiten  gecombineerd 
of afgewisseld. De standaardlevensloop is vervangen door groeiende diversiteit in 
levenslopen. Hierna vatten we de belangrijkste uitkomsten van longitudinaal onder-
zoek uit de rapportage ouderen kort samen.

Veranderingen in de gezondheid , partnerstatus  en woonvorm 
Bij de helft van de ouderen (58-88-jarigen) die nog geen chronische aandoeningen 
hadden, ontstond een nieuwe chronische ziekte. Vam degenen die al een ziekte 
hadden, kreeg een derde er nog een bij. Een op de tien maakt een cognitieve achter-
uitgang  mee en bij 14% ontwikkelen zich depressieve  klachten. Als ouderen in zes 
jaar tijd twee transities  meemaken, is dat relatief vaak een combinatie van het ont-
staan van een chronische aandoening en van lichamelijke beperkingen . Toch is dit 
niet altijd een onomkeerbaar proces: beperkingen kunnen ook overgaan. Zo was bij 
een vijfde van de ouderen die in 1995 lichamelijke beperkingen rapporteerden, in de 
daaropvolgende zes jaar hun fysieke situatie zo verbeterd dat er nauwelijks of geen 
sprake meer was van lichamelijke beperkingen. Een dergelijk herstel is te zien na het 
plaatsen van een knie- of heupprothese en een periode van revalidatie .

De alleroudsten zijn extra kwetsbaar  voor het doormaken van ongunstige transi-
ties  in de levensloop . Dit komt doordat zij relatief vaak geconfronteerd worden met 
ziekte maar ook doordat het optreden van ziekte dikwijls niet op zichzelf blijft staan. 
Als zij eenmaal een chronische ziekte  hebben, is de kans groot dat ze zes jaar later 
tevens lichamelijke beperkingen  hebben. Ook lopen zij een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van andere gezondheidsproblemen  zoals depressieve  klachten. Een deel 
maakt daarnaast nog eens niet aan gezondheid  gerelateerde levensgebeurtenissen  
mee, zoals het verlies van de partner  of een verhuizing . Als het totale aantal gezond-
heidstransities en veranderingen in woon- en huishoudensvorm  worden opgeteld, 
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dan blijkt dat 14% van 75-88-jarigen in zes jaar tijd drie of meer transities meemaakt 
tegen 8% van de 58-64-jarigen.

Het ouder worden is dus rijk aan gebeurtenissen. Het beleid  zou enerzijds gericht 
moeten zijn op het, waar mogelijk, voorkomen van cumulatie van gezondheidspro-
blemen  en anderzijds op het bieden van hulp  aan ouderen die reeds geconfronteerd 
zijn met meerdere levensgebeurtenissen . De alleroudsten vormen bij uitstek een 
risicogroep, omdat zij een gerede kans hebben ook in sociaal of economisch opzicht 
kwetsbaar  te worden.

Veranderingen in de fi nanciële positie
De fi nanciële gevolgen van het stoppen met werken  hangen sterk af van de manier 
waarop ouderen uit het arbeidsproces vertrekken. Ouderen die in 2002 met prepen-
sioen  of vut  zijn gegaan, maakten gemiddeld een inkomensachteruitgang  van 15% 
mee. Degenen die in datzelfde jaar werkloos  of arbeidsongeschikt  werden, onder-
vonden gemiddeld een grotere terugval in hun inkomen , van 22%. Ouderen die uit-
traden met een vut- of prepensioen-regeling hadden bovendien een hoger inkomen 
tot hun beschikking dan ouderen die in een uitkeringssituatie terecht kwamen.

Ook het bereiken van de 65-jarige leeftijd gaat gepaard met allerlei inkomensver-
anderingen. Vanaf die leeftijd ontvangen mensen een aow-uitkering  en meestal een 
aanvullend pensioen . Het aandeel met een aanvullend pensioen  is toegenomen van 
79% in 1994 tot 83% in 2003. Of mensen die 65 jaar worden, een inkomensdaling 
dan wel -stijging meemaken, wordt wederom bepaald door de uitgangspositie van 
de betrokkene. Ouderen die in 2002 65 jaar zijn geworden en daarvoor een prepen-
sioenuitkering  kregen, ondervonden gemiddeld een kleine inkomensdaling (3%). 
Mensen die daarvoor een sociale uitkering  ontvingen, kregen het bij het bereiken van 
hun 65ste verjaardag in fi nancieel opzicht juist beter; hun gemiddelde besteedbare 
inkomen  steeg met 15%.

Het overlijden  van de partner  leidt meestal tot een verlaging van het besteed-
baar inkomen  van de achterblijver. Bij vrouwen  is de teruggang verhoudingsgewijs 
groot omdat het ouderdomspensioen van hun man  wordt omgezet in een lager 
nabestaandenpensioen . Bij mannen blijft dit ouderdomspensioen meestal intact 
omdat zij in het algemeen het pensioenrecht hebben opgebouwd. Hierdoor is voor 
hen de gemiddelde terugval in het totale huishoudensinkomen lager (12%) dan voor 
vrouwen (20%). Als echter rekening wordt gehouden met het feit dat alleenstaanden  
minder inkomen nodig hebben om rond te komen  dan paren, dan blijkt dat het zoge-
heten equivalente inkomen niet daalt maar stijgt; met 15% voor mannen en 6% voor 
 vrouwen.

Al met al kunnen we stellen dat een teruggang in inkomen  met name speelt als 
men afscheid neemt van de arbeidsmarkt . Als dat gebeurt via een prepensioen - of 
vut -regeling, heeft men een relatief hoog inkomen en is deze gebeurtenis vaak van 
tevoren bekend, waardoor ze met het inkomensverlies rekening kunnen houden. Dit 
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geldt niet voor de groep 55-64-jarigen die op een ongunstige, en vaak onverwachte, 
wijze het arbeidsproces moet verlaten als gevolg van werkloosheid  of arbeidsonge-
schiktheid . Voor deze mensen is de inkomensachteruitgang met 22% relatief groot. 
Daar komt bij dat hun kansen op een nieuwe baan klein zijn, zodat ze gedurende een 
vaak lange periode met een laag inkomen moeten zien rond te komen. Pas wanneer 
zij 65 jaar worden, krijgen zij het fi nancieel wat beter.

Veranderingen in sociale participatie  
De maatschappelijke inzet van ouderen in verenigingen of bestuurswerk is het 
grootst onder mannen , 65-minners en hoogopgeleiden . Van de mensen die in het 
eerste jaar van het onderzoek al actief waren, blijft in de loop van zes jaar tijd het 
merendeel van de jongere en hoogopgeleide ouderen zich actief inzetten, maar 
hebben bijna alle 75-plussers de actieve deelname aan verenigingen gestaakt. Van 
degenen die zich aan het begin van het onderzoek nog niet inzetten voor vrijwilli-
gersorganisaties , zijn het vooral de jongere ouderen en de hoogopgeleiden die actief 
worden. Dat zijn voornamelijk ouderen die gestopt zijn met werken en tijd hebben 
voor nieuwe activiteiten . Met de verwachte toename van het opleidingsniveau  zal 
vermoedelijk ook de actieve participatie in organisaties  een stijgende lijn volgen.

Oudere vrijwilligers  zijn erg toegewijd aan hun organisatie; zij stoppen vanwege 
een verandering in gezondheid , partnerstatus  of woonsituatie  niet met hun werk, 
tenzij ze op zeer hoge leeftijd zijn. Deze betrokkenheid blijkt ook uit ander onder-
zoek: twee op de vijf vrijwilligers is tussen vijf en tien jaar verbonden aan dezelfde 
(vaak levensbeschouwelijke) organisatie (Devilée 2005). De rijksoverheid legt de 
verantwoordelijkheid voor het waarderen en ondersteunen van vrijwilligers vanaf 
2007 (met de ingang van de Wmo) bij de gemeente. De toewijding van de oudere 
vrijwilligers toont aan dat men bij voorkeur al op jonge leeftijd de drempel van het 
vrijwilligerswerk  over zou moeten gaan. Daarnaast zou de inzet van de gemeente-
lijke overheid  gericht moeten zijn op het activeren van vrouwelijke  en van laagopge-
leide  ouderen.

Het optreden van gezondheidsproblemen  heeft wel gevolgen voor andere aspecten 
van het sociale leven van ouderen. Zo leiden blijvende lichamelijke beperkingen  ertoe 
dat zij hun sportieve  bezigheden staken. Willen programma’s van de overheid  rond 
sport en bewegen  slagen, dan zou dus goed aanbod moeten worden ontwikkeld 
dat meer ‘ouderenvriendelijk’ is dan bestaande sportscholen en sportverenigingen. 
Een voorbeeld hiervan is het programma Meer bewegen voor ouderen (MBvO), 
waarin rekening wordt gehouden met hun specifi eke wensen. De groep bij wie reeds 
gezondheidsproblemen zijn opgetreden, zou speciale aandacht moeten krijgen; juist 
bij hen is er door meer bewegen gezondheidswinst  te behalen.

75-plussers ondervinden vergeleken met jongere ouderen negatieve sociale 
gevolgen van het ouder worden. Zo beëindigen zij relatief vaak hun recreatieve 
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(uitgaans)activiteiten  zoals winkelen, restaurantbezoek, bezoek van sportwedstrij-
den, een park of een dierentuin. Het optreden van gezondheidsproblemen  biedt geen 
verklaring voor het stoppen met deze bezigheden. Een mogelijke verklaring ligt in 
de disengagement theory volgens welke de alleroudsten een rustig bestaan willen gaan 
leiden. Deze interpretatie past ook bij de verwachtingen  van een deel van de 65-plus-
sers ten aanzien van hun eigen vrijetijdsbesteding ; zij voorzien een ‘passivering’ van 
hun activiteitenpatroon. Zij vermoeden dat ze minder tijd gaan besteden aan vrijwil-
ligerswerk , uitgaan , een opleiding  volgen en internetten , en meer tijd aan tv-kijken , 
muziek luisteren en lezen .

De alleroudsten hebben tevens te maken met een kleiner wordend netwerk : de 
netwerkomvang  neemt in zes jaar tijd af van 25 naar 15 mensen. Deze uitkomst 
hangt vermoedelijk samen met de sterfte  onder familie  en vrienden, maar kan ook 
andere oorzaken hebben. De alleroudsten vormen een doelgroep voor beleid  als zij 
geen beroep kunnen doen op anderen, mocht dat nodig zijn, of als zij in een sociaal 
isolement  komen door een gebrek aan contacten. Niet de grootte van het netwerk 
is van belang, maar wel het hebben van hechte en kwalitatief goede contacten met 
mensen in hun directe omgeving (De Boer et al. 2005; Dykstra en De Jong-Gierveld 
1999). Als aan deze voorwaarde is voldaan, dan is de kans groot dat zij hulp  kunnen 
krijgen uit hun, weliswaar kleine, sociale netwerk  en kan eenzaamheid worden 
voorkomen.

11.6 Enkele conclusies

In paragraaf 11.1 zijn twee opvattingen over ouder worden en ouderdom gepresen-
teerd. In de eerste opvatting wordt een somber beeld geschetst: ouder worden staat 
gelijk aan een geleidelijke afbouw van de actieve deelname aan de samenleving en 
het op zoek gaan naar een zekere rust (disengagement of onthechtingsmodel). De 
tweede, optimistische, opvatting is gericht op een zo actief mogelijke tijdsbeste-
ding  bij ouderen (activiteitenmodel). Gezien de hoofddoelstelling van het ouderen-
beleid , maatschappelijke participatie , is dit beleid  vooral op de activiteitentheorie 
geënt (vws 2005a). Toch blijven ook hierin nog sporen van de disengagement theory 
 aanwezig.

Er zijn indicaties die in het voordeel van de activiteitentheorie pleiten: ouderen behou-
den tot op hoge leeftijd oude rollen en nemen nieuwe rollen aan. Zo is de arbeids-
participatie van jongere ouderen behoorlijk gestegen. Vergeleken met begin jaren 
negentig werken ouderen gemiddeld bijna twee jaar langer door. Daarnaast is een 
groeiende groep actief in het vrijwilligerswerk  of de mantelzorg . Tussen 1980 en 2000 
zijn 65-plussers hieraan meer tijd gaan besteden en vooral hoogopgeleide  mannen  
jonger dan 65 jaar starten met vrijwilligerswerk. Voor een deel vervangt hun actieve 
inzet in organisaties de participatie  in betaalde arbeid . Het feit dat het optreden van 
gezondheidsproblemen  niet bijdraagt aan afname in participatie, laat zien dat oude-
ren erg toegewijd zijn aan de organisatie waarvoor zij zich als vrijwilliger inzetten.
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De omstandigheden die voorwaarden zijn voor een groeiende maatschappelijke 
 participatie , zijn verbeterd. De gezonde levensverwachting  is toegenomen: 65-plus-
sers kunnen gemiddeld nog ruim twaalf jaar verder zonder lichamelijke beperkin-
gen . De sociaal-economische positie maakt een gunstige ontwikkeling door.
Zo stijgt het opleidingsniveau  van ouderen nog steeds en het besteedbaar inkomen  
ontwikkelt zich ook vrij positief. Steeds meer ouderen hebben een aanvullend pen-
sioen . En de momenten waarop het leven van ouderen zich sterk wijzigt, zoals het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd of verweduwing , leiden over het algemeen niet tot 
grote inkomensveranderingen, behoudens het stoppen met werken .

In deze Rapportage ouderen zijn drie groepen naar voren gekomen bij wie is gesig-
naleerd dat zij zich terugtrekken uit de samenleving op oudere leeftijd. De eerste 
groep bestaat uit ouderen met een tijdsbesteding  die als bezadigd kan worden gety-
peerd of dit als vooruitzicht hebben. Deze groep heeft waarschijnlijk geen behoefte 
aan meer activiteiten , wil graag afstand nemen van het maatschappelijk leven en 
bouwt sociale rollen geleidelijk aan af. Zo antwoordt een aanzienlijk deel van de 65-
plussers op de vraag wat zij in de toekomst  zouden willen doen, dat zij voor zichzelf 
een rustig leven verwachten (‘mijn leven is goed zoals het geweest is’).

Bij de tweede groep ouderen is er geen sprake van keuze, maar van noodzaak tot 
het verminderen van de maatschappelijke participatie . Dit kan komen door gezond-
heidsproblemen  of andere ingrijpende levensgebeurtenissen . Zo blijken ouderen 
met een slecht fysiek gestel minder vaak een betaalde baan te hebben, meer tijd te 
besteden aan activiteiten  binnenshuis en vaker te stoppen met sportieve  activiteiten, 
dan leeftijdsgenoten wier gezondheid  er beter aan toe is. Een actieve deelname aan 
het sociale leven is voor deze ouderen niet meer weggelegd. Ondersteuning kan hen 
helpen op hun oude dag toch een ‘prettig gevuld’ bestaan te hebben (Schnabel 2006).

De derde groep, de alleroudsten, is het minst betrokken bij sociale activiteiten . 
Ondanks de actieve participatie  eerder in de levensloop  is bij het 75ste levensjaar 
duidelijk een grens bereikt. Vanaf die leeftijd stoppen vele ouderen met vrijwil-
ligerswerk  en recreatieve activiteiten , ook daalt hun aanbod aan instrumentele  en 
emotionele steun . De afname van informele hulp  kan behalve met eigen gezond-
heidsproblemen samenhangen met een slinkend netwerk , waardoor er minder 
mensen zijn om hulp  aan te bieden. De daling van de deelname aan vrijwilligerswerk 
na het 75ste jaar kan het gevolg zijn van eigen keuze maar ook van leeftijdsgrenzen 
die sommige organisaties nog hanteren, vooral voor bestuurswerk (Wiggers 2003).

Uit deze rapportage blijkt opnieuw dat ouderen een heterogene categorie vormen. 
Tussen de twee tegengestelde visies op ouder worden ligt een scala aan mogelijkhe-
den van ‘ouder’ zijn. De omstandigheden waarin ouderen verkeren, en de ingrijpende 
levensgebeurtenissen  die zij meemaken, bepalen hun mogelijkheden en beperkin-
gen . Sommigen blijven tot op zeer hoge leeftijd maatschappelijk actief en gevrij-
waard van gezondheidsverslechtering , anderen zien zich geconfronteerd met het 
verlies van de partner  en raken sociale contacten  kwijt, weer anderen zijn tevreden 
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als zij afstand mogen nemen van de wereld om hen heen. Overigens kan dat ‘terug-
trekken’ ook tijdelijk zijn, wanneer ouderen de tijd nemen om zich te bezinnen op 
hun situatie.

De leeftijdsgrens is in deze rapportage aan de onderkant bij 55 jaar gelegd. Het is 
de vraag of het ouderenbeleid  zich op een zo breed gedefi nieerde leeftijdsgroep  zou 
moeten richten. Veel ouderen blijven immers heel lang vitaal en hebben voldoende 
hulpbronnen  tot hun beschikking, die hen kunnen beschermen tegen eventuele 
tegenslagen. Zij wijken op veel punten ook nauwelijks af van de jongere volwas-
senen. De uitkomsten van deze rapportage lijken daarom eerder in de richting van 
een gedifferentieerd dan van een generiek ouderenbeleid te wijzen. Hoewel er steeds 
meer oog komt voor verschillen tussen ouderen, is het moeilijk om met deze ver-
schillen goed rekening te houden. Informatie over de heterogeniteit en diversiteit in 
levenslopen is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het ouderenbeleid.

In de meest recente nota (vws 2005a) staat de ondersteuning  van kwetsbare  
ouderen centraal. De Rapportage ouderen 2006 biedt veel aanknopingspunten om de 
kwetsbare groepen te herkennen. Kwetsbaarheid heeft zowel betrekking op een 
hoge draaglast als op een geringe draagkracht (zie ook De Klerk 2004). In de para-
grafen 11.2 tot en met 11.5 zijn voorbeelden gegeven van een hoge draaglast, zoals 
ernstige lichamelijke beperkingen , psychische problemen, comorbiditeit  en het 
meemaken van meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen  in een kort tijdsbestek. 
Voorbeelden van zaken die een lage draagkracht veroorzaken, zijn: een inkomen  
onder de armoedegrens , niet of nauwelijks kunnen lezen  of schrijven en beperkte 
digitale vaardigheden . Daarnaast zijn er bepaalde categorieën ouderen die extra aan-
dacht behoeven, omdat zij nauwelijks deelnemen aan de samenleving terwijl zij die 
wens wel hebben. Men kan denken aan ouderen die door toenemende gezondheids-
problemen  moeten stoppen met sporten , of aan ouderen met een zeer klein netwerk  
die daardoor in een sociaal isolement  terecht komen en niet gemakkelijk een beroep 
kunnen doen op informele hulp .

Behalve op de ondersteuning  van kwetsbare  groepen dient het beleid  ook gericht 
te zijn op het voorkomen van het ontstaan van kwetsbaarheid gedurende de levens-
loop . Dan valt te denken aan preventieve  maatregelen op het terrein van gezondheid , 
het garanderen van een minimuminkomen en het verzachten van de gevolgen van 
meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen  (zoals verlies van partner  en/of optreden 
van gezondheidsproblemen ). Voorzover een leeftijdsbeleid voor ouderen gewenst 
is, kan het zich het beste richten op de 75-plussers. De kans op kwetsbaarheid en 
gedwongen afbouw van de deelname aan het maatschappelijk leven is voor deze 
categorie ouderen het grootst. Dat neemt niet weg, dat er onder hen ook veel mensen 
zijn met een hoge draagkracht en geringe draaglast, die tot op zeer hoge leeftijd 
actief zijn.
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