
  

Eindeloopbaanstudie Geneeskunde voor het Volk: 
de helft van de werknemers boven de 55 kan niet  

tot pensioenleeftijd doorwerken 
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Belangrijkste vaststellingen 
Met Geneeskunde voor het Volk onderzochten we in hoeverre de gezondheid van werknemers het 

hen toelaat om tot aan de pensioenleeftijd te werken. We ondervroegen hiervoor de patiënten 

tussen 55 en 65 jaar van onze elf groepspraktijken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In totaal 

namen 952 patiënten deel aan het onderzoek (responsgraad 34 %). De helft van deze patiënten is 

vandaag nog aan de slag. We focusten verder op deze patiënten die nog aan het werk zijn en peilden 

bij hen naar de fysieke en mentale werklast van hun job. Aan dit luik van het onderzoek over het 

werkvermogen namen in totaal 447 patiënten deel.  

- Een overgrote meerderheid van de patiënten tussen 55 en 65 jaar die nog aan de slag zijn, 

geven een te hoge fysieke en mentale werkdruk aan. Zes op de tien patiënten vindt het 

werk fysiek sterk tot heel sterk belastend. Heel wat werknemers moeten nog zware lasten 

dragen. Het werken in shiften en nachtdiensten kruipt in de kleren. Werknemers getuigen 

hoe steeds meer werk verricht moet worden, met steeds minder handen. Werknemers 

getuigen hoe deze werklast voor gezondheidsproblemen zorgt, in de eerste plaats voor 

musculoskeletale aandoeningen. Ook op mentaal vlak ligt de werkdruk erg hoog: maar liefst 

zeven op de tien vindt het werk mentaal sterk tot heel sterk belastend.  

- De helft van de werknemers tussen 55 en 65 jaar vreest dat hun gezondheid het niet zal 

toelaten door te werken tot de pensioenleeftijd. Sommige werknemers getuigen dat ze 



  

korte of langere periodes van ziekteverlof nodig hebben om te kunnen blijven doorgaan aan 

het einde van hun carrière.  

- Werknemers die recht hebben op een landingsbaan of andere aanpassingen aan de 

werkinhoud of werktijden, geven aan dat ze het nooit zouden volhouden zonder deze 

maatregelen. Maar door het inkomensverlies, is het wel telkens een afweging of het ook 

financieel haalbaar is. Aangepast werk is vaak nodig aan het einde van de carrière, maar 

niet altijd beschikbaar. Sommige werknemers getuigen dat ze druk ondervinden van hun 

werkgever. “Ofwel pas je je aan aan het werk, ofwel trek je maar je conclusies”.  

Waarom deze studie? 
De Vivaldi regering stelt zichzelf tot doel de werkzaamheidsgraad te verhogen tot 80 % tegen 2030. 

Om dit te bereiken richt de regering haar pijlen in de eerste plaats op de oudere werknemers. 

Vandaag zijn ongeveer 40 procent van de 55 tot 64-jarigen actief op de arbeidsmarkt. Vivaldi wil dat 

aantal dus verdubbelen, door zoveel mogelijk oudere werknemers op de arbeidsmarkt te ‘activeren’. 

Hiermee gaat de regering verder op het élan van de vorige regeringen. Met de verhoging van de 

wettelijke pensioenleeftijd, het verstrengen van de mogelijkheden tot vervroegd pensioen en 

brugpensioen en het afbouwen van de landingsbanen, moeten vandaag al steeds meer mensen in de 

feiten langer aan het werk.   

De gevolgen van dit beleid om mensen steeds langer te laten werken, blijven niet uit. Het aantal 

langdurig zieken blijft jaar na jaar stijgen. Op 31 december 2020 telde ons land maar liefst 

471.040 langdurig zieke werknemers, 200.000 werknemers meer dan in 2010. In de groepspraktijken 

van Geneeskunde voor het Volk zien we dagelijks de gevolgen van de zware fysieke en mentale 

werkdruk op de gezondheid van werknemers, zeker aan het einde van hun carrière. De plannen van 

de regering om mensen nog langer te laten werken, lijken ons dan ook even onhaalbaar als 

onmenselijk. Zal dit niet enkel leiden tot nog meer uitsluiting en ongelijkheden? 

In hoeverre zijn werknemers effectief in staat om tot het einde van hun carrière te blijven 

doorwerken? In hoeverre laat de fysieke en mentale gezondheid het aan het einde van de carrière 

nog toe aan de slag te blijven? Hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden op het terrein en 

welke impact hebben deze in de loop der jaren op de gezondheid van werknemers? Denken 

werknemers hun job te kunnen volhouden tot aan de wettelijke pensioenleeftijd? In hoeverre zijn 

aanpassingen aan het werk nodig om te kunnen volhouden? Deze vragen zijn vandaag brandend 

actueel in het kader van de pensioenhervorming die de Vivaldi-regering aankondigt, net als de 

werkgelegenheidsconferentie die op 7 en 8 september plaatsvindt over de eindeloopbanen. 

Met Geneeskunde voor het Volk willen we hier graag een wetenschappelijk antwoord op formuleren. 

In voorliggend onderzoek gaan we bij onze patiënten tussen 55 en 65 jaar na in hoeverre hun 

gezondheid het hen toelaat om hun job uit te oefenen en dat in de toekomst ook blijven te doen. 

  



  

Studieopzet 
De elf wijkgezondheidscentra van Geneeskunde voor het Volk (5 in Vlaanderen, 4 in Wallonië, 2 in 

Brussel) contacteerden al hun patiënten tussen 55 en 65 jaar om een inschatting te maken van de 

mate waarin hun gezondheid het hen nog toeliet om te blijven werken. In de elf groepspraktijken zijn 

in totaal 2827 patiënten ingeschreven die tussen 55 en 65 jaar oud zijn. Al deze patiënten werden 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en kregen de vragenlijst schriftelijk (en daar waar 

mogelijk digitaal) toegestuurd. In totaal namen 952 patiënten tussen 55 en 65 jaar deel aan het 

onderzoek, wat een responsgraad geeft van 34 %. De helft van hen is momenteel niet (langer) aan 

het werk.  

De helft van de patiënten tussen 55 en 65 jaar die deelnamen aan het onderzoek is nog aan het werk. 

Voorliggend onderzoek focust hoofdzakelijk op deze patiënten die nog aan de slag zijn. Hen werd 

gevraagd een vragenlijst in te vullen over de werkbelasting en hun huidig werkvermogen. 447 van de 

463 werkende patiënten antwoordden effectief.  

We hanteerden hiervoor een wetenschappelijke gestandaardiseerde vragenlijst, de zogenaamde 

‘Work Ability Index’ (zie bijlage). Deze internationaal gebruikte vragenlijst focust op werknemers 

die nog aan de slag zijn. Hen wordt gevraagd zelf een inschatting te maken van de mate waarin ze in 

staat zijn om hun huidige job uit te oefenen en dit de komende periode ook te blijven doen. Er wordt 

hierbij gepolst naar de fysieke en mentale werkbelasting, het werkvermogen op lichamelijk en 

geestelijk vlak, de mate waarin men denkt te voldoen aan de fysieke en mentale vereisten van de job 

en de inschatting van de arbeids(on)geschiktheid vandaag en in de nabije toekomst.  

De elf groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk zijn ingeplant in grote steden in Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel (Deurne, Genk, Herstal, Hoboken, La Louvière, Lommel, Marcinelle, Molenbeek, 

Schaarbeek, Seraing en Zelzate). In totaal zijn zo’n 25.000 patiënten ingeschreven. De praktijken zijn 

voornamelijk gelegen in volksere arbeiderswijken en patiënten hebben gemiddeld genomen een 

lager sociaal-economisch statuut. Hiermee bereiken we patiënten met een profiel dat vaak slecht 

vertegenwoordigd is in bestaande grootschalige studies en enquêtes. Tegelijk gaat het hier ook om 

personen bij wie de impact van langer werken op de gezondheid juist het grootst is, wat de 

resultaten van voorliggende studie des te relevanter maakt.   

  

In totaal namen 952 patiënten tussen 55 en 65 jaar deel aan het onderzoek: 

- 489 deelnemers (51,4 %) zijn niet (meer) aan het werk. 175 onder hen (18,4 %) is op 

(vervroegd) pensioen, 171 in invaliditeit (18,0 %), 77 is werkzoekend (8,1 %) en 66 patiënten 

(6,9 %) werken als huisman of -vrouw. 

- 463 respondenten tussen 55 en 65 jaar (48,6 %) zijn vandaag wel nog aan de slag op de 

arbeidsmarkt, als arbeider (22,6 %), bediende (23,4 %) of zelfstandige (2,2 %). 



  

Resultaten – welke lessen trekken we uit ons onderzoek? 

1. De werkzaamheidsgraad neemt duidelijk af vanaf 60 jaar  
De helft van de respondenten tussen 55 en 65 jaar (48,6 %) is nog aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Ter vergelijking, voor het hele land ligt dit aandeel een klein beetje hoger, op 53,3 %1.  

- Het aandeel mensen dat nog aan het werk is aan het einde van hun carrière neemt duidelijk 

af met de leeftijd: van nog zes op tien (61,0 %) van de patiënten tussen 55 en 59 jaar, tot vier 

op tien (38,3 %) van de patiënten van 60 tot 65 jaar. 

- Het aandeel patiënten dat vervroegd op pensioen is, neemt dan weer toe met de leeftijd. 

Van de patiënten van 55 tot 59 jaar gaat het om nauwelijks 4,4 %, vanaf de leeftijd van 60 

jaar gaat het om bijna een derde van de patiënten (30,1 %).  

Figuur: werksituatie van alle respondenten tussen 55 en 65 jaar (in %, totaal aantal: 952)  

 

Ibrahim* is 56 jaar en is na een jarenlange carrière in de horeca, de schoonmaak en de bouw nu al 

een jaar arbeidsongeschikt. De laatste jaren werkte hij in de haven van Antwerpen. Dat waren de 

zwaarste jaren. In zijn vorige jobs hielden de pijnstillers hem nog staande. Maar de lange dagen en 

het zware werk met de drilboor en het industrieel stralen eisten hun tol. Het grootste deel van de 

werkdag moest hij op z’n knieën onder buizen kruipen. Hij kreeg rug- en nekklachten, zijn knieën 

raakten versleten, hij had last van pijnlijke ellebogen. Het werk was niet langer haalbaar en hij vreest 

dat de klachten alleen maar zullen toenemen met het ouder worden. Hij is nu een jaar 

arbeidsongeschikt. In de bouw is er voor hem geen aangepast werk mogelijk. 

--- 

  

 
1 https://hrw.belgie.be/nl/home/statistieken/arbeidsmarkt/werkgelegenheid/werkgelegenheidsgraad-naar-
leeftijd-geslacht-scholingsniveau-en-nationaliteit 
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Veerle is 58 jaar en op invaliditeit als het gevolg van een depressie. Ze werkte bij een 

transportbedrijf, maar werd daar het slachtoffer van intimidatie op het werk. Na een negatieve 

evaluatie werd ze door haar werkgever op staande voet ontslagen, “omdat ze niet langer voldeed”. 

Ze is op dat moment volledig ingestort. De vakbond raadde aan om via de arbeidsrechtbank het 

ontslag aan te vechten, maar ze had de kracht niet om daaraan te beginnen. Ze raakte in een ernstige 

depressie. Ze volgt nu therapie en doet vrijwilligerswerk in repair café’s. Ze ziet het gezien haar 

gezondheidssituatie en leeftijd niet direct mogelijk om nog terug aan het werk te kunnen. 

--- 

Adam* is 60 jaar en werkte jarenlang als bekister. In het begin van zijn carrière moest hij een vinger 

laten amputeren na een arbeidsongeval. Op zijn veertigste had hij een nieuw arbeidsongeval, met een 

fractuur in de pols en de elleboog en verschillende complicaties. Het was een fysiek zwaar beroep en 

hij voelt dat hij zich letterlijk kapot gewerkt heeft. Hij heeft artrose in de knie, gewrichtsproblemen in 

de schouder. Hij is niet langer aan de slag en voelt dat zijn gezondheid dat ook niet meer toelaat. 

--- 

Ronny* is 60 jaar en is met vervroegd pensioen. Hij werkte twaalf jaar bij het onthaal van de 

klachtendienst van de politie. De verhalen van de mensen wegen zwaar. Het ontbrak vaak aan 

concrete ondersteuning om de problemen in handen te kunnen nemen en soms liep het uit op 

bedreigingen van burgers. Hij en zijn collega’s werkten in shiften van 8u en stonden er telkens alleen 

voor. Hij werkte lange tijd voltijds, om de laatste jaren 4/5e te gaan werken. 

--- 

Mehdi*, 60 jaar en metrochauffeur. Hij is sinds vorig jaar werkonbekwaam, als gevolg van 

posttraumatische stress na een zelfmoordpoging op de rails voor zijn metro. Hij had al teveel stress 

voor dit ongeval, want de druk om exact op minuten te rijden is enorm en is moeilijk met de oude 

metro’s. « Je moet stalen zenuwen hebben. Iedereen heeft schrik voor spoorlopers, ook de chauffeurs 

die het nog niet meegemaakt hebben. Met de leeftijd wordt je minder snel van reflexen, dus nog meer 

angst.  

--- 

Mario*, 62 jaar, heeft 40 jaar bij een chemisch bedrijf gewerkt. Hij ging met brugpensioen. Zijn 

laatste jaar werkte hij om medische redenen deeltijds. Hij lijdt aan fibromyalgie en ook aan de 

gevolgen van een arbeidsongeval dat momenteel nog in behandeling is. Mario heeft zich altijd voor 

de volle honderd procent ingezet voor zijn werk, maar nu beseft hij dat zijn lichaam de prijs betaalt. 

De omgeving waarin hij werkte was zeer vijandig, er was veel lawaai, grote temperatuurverschillen 

tussen de verschillende ruimtes, vochtigheid, veel stof .... Volgens hem moet je in zeer goede 

gezondheid verkeren om daar te kunnen werken. Het is zeer moeilijk voor te stellen dat iemand tot 

zijn 67e in deze fabriek zou werken, de meeste collega's hebben eveneens gezondheidsproblemen, 

of het nu artrose is of iets anders. 

 

*pseudoniemen 

  



  

2. Patiënten rapporteren een te hoge fysieke en mentale werkdruk  
De 447 patiënten die nog aan de slag zijn, werd gevraagd in welke mate hun werk fysiek of mentaal 

belastend is. Zij konden een score geven van 0 tot 10, gaande van 0 (helemaal niet belastend), tot 10 

(heel sterk belastend). Een overgrote meerderheid van de bevraagde patiënten geeft een te hoge 

fysieke en mentale werkdruk aan. 

- Fysieke werkdruk: zes op de tien van de patiënten tussen 55 en 65 jaar (62,6 %) vindt het 

werk fysiek sterk tot heel sterk belastend (nl. score van 6 of meer). Vier op tien (39,8 %) vindt 

het werk fysiek heel sterk belastend (nl. score van 8 of meer). Gemiddeld geven de 

respondenten voor fysieke werkdruk een score van 6,2 op een schaal van 0 tot 10. 

- Mentale werkdruk: zeven op de tien patiënten tussen 55 en 65 jaar (71,2 %) vindt het werk 

sterk tot heel sterk belastend op mentaal vlak (nl. score van 6 of meer). Iets minder dan de 

helft (45,2 %) geeft aan dat het werk heel sterk mentaal belastend is (nl. score van 8 of 

meer). Gemiddeld geven de respondenten voor mentale werkdruk een score van 6,6 op een 

schaal van 0 tot 10. 

Figuur: fysieke werkdruk bij 55- tot 65-jarige patiënten die nog aan het werk zijn (totaal: 447) 
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Figuur: mentale werkdruk bij 55- tot 65-jarige patiënten die nog aan het werk zijn (totaal: 447) 

 
 

Heel wat werknemers moeten ook vandaag nog zware fysieke lasten dragen, zoals Jacques, die 
dagelijks tot 3 à 4 ton materiaal moet dragen. Het werken in shiften en nachtdiensten kruipt in de 
kleren. Werknemers getuigen hoe steeds meer werk verricht moet worden, met steeds minder 
handen. Werknemers getuigen hoe deze werklast voor gezondheidsproblemen zorgt, in de eerste 
plaats voor musculoskeletale aandoeningen. 
 

Jacques* wordt binnenkort 63 en werkt sinds 1982 in een ziekenhuis. Hij is begonnen als bewaker, 
daarna was hij telefonist en sinds 1984 werkt hij in de apotheek. Hij is hoofdzakelijk verantwoordelijk 

voor het in ontvangst nemen van pakketten, het opmaken van de inventaris, het voorbereiden en 
afgeven van bestellingen van geneesmiddelen en materialen. Hij draagt tussen 500 kg en 3 à 4 ton 

per dag. 
Het werk is slecht georganiseerd: Jacques moet zwaar werk vaak in zijn eentje uitvoeren. Hij is 
geopereerd aan zijn linker carpale tunnel en wordt binnenkort aan zijn andere carpale tunnel 

geopereerd; carpaletunnelsyndroom wordt erkend als een beroepsziekte. Hij heeft een 
heupprothese en hij heeft geregeld ontstoken pezen, schouderpijn en een stijve nek. 

Ontevredenheid over de werkomstandigheden heeft zijn karakter veranderd; Jacques zegt dat hij 
nerveuzer, gespannener en impulsiever wordt. Dankzij sport en zijn kinderen houdt hij het vol, maar 

sporten wordt steeds moeilijker door de toestand van zijn gewrichten. "Als ik tot mijn 67e zou 
moeten werken, zou ik het doen, maar ik weet dan niet in welke staat van lichamelijk verval ik de rest 

van mijn leven zou moeten leven." 
 

--- 

  

12,1% 5,8% 11,0% 26,0% 45,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antwoorden op een schaal 
van 0 (helemaal niet belastend) tot 10 (heel sterk belastend)

A
ST

IT
EL

0 tot 2 3 tot 4 5 6 tot 7 8 tot 10



  

Roberto is 56 jaar en werkt als monteur centrale verwarming. Hij kwam op consultatie na een 

psychisch trauma dat hij opdeed door het schoolgebouw dat instortte terwijl hij daar zelf aan het 

werk was. Vijf mensen lieten daarbij het leven en acht mensen waren zwaargewond. Hijzelf was net 

buiten het gebouw en heeft moeten rennen voor zijn leven. Hij heeft de brokstukken tegen zijn benen 

voelen vallen en zijn collega’s horen krijsen. 

Hij startte met werken op zijn 15 jaar en heeft nu 41 jaar dienst in ‘den bouw’. Dat eist zijn tol. 

Vooral lichamelijk merkt hij dat het zware werk een sterke impact heeft. Normaal had hij vorig jaar 

op pensioen kunnen gaan, maar door de nieuwe regels moet hij nog verder blijven werken tot zijn 

60ste. Anders had hij dit psychische trauma niet moeten meemaken. Momenteel heeft hij het gevoel 

dat hij absoluut niet meer terug wil naar het werk. Dat hij dit nog heeft moeten meemaken, maakt 

hem enorm verdrietig. Hij vindt het vreselijk dat er niet meer gesproken wordt over zware beroepen. 

--- 

Thomas*, 56 jaar, werkt al 39 jaar als procesoperator bij groot chemiebedrijf. Hij stelt vast dat ze de 

laatste vier jaar steeds minder personeel hebben voor hetzelfde werk. Mensen die op pensioen gaan 

worden niet vervangen. De versnippering van het werk maakt dat ze veel meer moeten rondlopen 

dan vroeger en ook zelf meer verantwoordelijkheid dragen. Hij voelt dat hij sneller dan vroeger 

geestelijk en lichamelijk moe is. Hij heeft meer tijd nodig om te recupereren. “Al 39 jaar shiftwerk 

volcontinu, dat kruipt in je kleren!” Het volcontinu werken brengt slaapproblemen met zich mee. 

“Laat mij gerust als ik mijn eerste nacht heb gehad!”. Hij heeft last van slaapapnoe, een hartstent en 

lage rugpijn. Hij moet nog 3 jaar en 3 maanden werken tot zijn pensioen en kijkt er erg naar uit. “Het 

werk nog 3 jaar volhouden? We zullen wel zien. Wel af en toe een ziekteperiode nodig om het vol te 

houden…” 

--- 

Sonia* is 59 jaar en werkt al 17 jaar als arbeidster in een charcuteriefabriek. Ze is elke dag vanuit 

Brussel een uur heen en een uur terug met de metro en de bus onderweg naar het fabriek in de 

Vlaamse rand. Een verandering van busaansluiting die het traject nog langer maakte, deed de 

druppel overlopen. Ze heeft last van een hoge bloeddruk, rugpijn en schoudertendinitis, maar komt 

weinig op consultatie omdat ze daar gewoon geen tijd voor heeft. “Ik heb in de week geen leven, ik 

werk, zit op de bus en kom thuis, om enkel in mijn bed te kruipen om de volgende dag in staat te zijn 

om weer op te staan en weer te gaan werken. In het weekend probeer ik uit te rusten om weer een 

week vol te houden.” De rugpijn en de schoudertendinitis komt van de zware plastieken bakken die ze 

constant op en af de band moet zetten. Er is geen aangepast werk mogelijk. Sinds een langdurig zieke 

collega ontslagen werd, heeft ze zelf schrik en durft ze maar paar dagen werkonbekaamheid aan te 

vragen. “Na jaren kapotwerken, kan de baas ons gewoon bij het vuil zetten. Een dier verdient meer 

respect.” 

*pseudoniemen 

 

  



  

3. Eén op tien voelt zich fysiek en/of mentaal niet langer in staat zijn of haar job naar 

behoren uit te oefenen 
Patiënten die nog aan het werk zijn, werd gevraagd om hun werkvermogen in te schatten en dit te 

vergelijken met de fysieke en mentale vereisten van hun job. 

- Vergeleken met wat het werk van hen vereist op fysiek vlak, schat slechts 58,6 % zich goed 

tot heel goed in staat de job zoals gewenst uit te oefenen. 28,6 % schat zich maar matig in 

staat, 12,8 % schat zich eerder slecht tot heel slecht in staat.  

- Vergeleken met wat het werk mentaal van hen vraagt, schat slechts 60,9 % zich goed tot heel 

goed in staat de job zoals gewenst uit te oefenen. 29,8 % schat zich maar matig in staat, 

9,4 % eerder slecht tot heel slecht.  

Opvallend:  

- Het aandeel dat zich fysiek niet langer in staat voelt de job naar behoren uit te voeren, 

neemt verder toe met de leeftijd. Tussen 55 en 59 jaar voelt 10,5 % zich fysiek slecht tot heel 

slecht in staat de job uit te oefenen, in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder neemt dit toe 

tot 15,7 %.  

- Dit aandeel ligt ook hoger bij arbeiders (17,4 %) dan bij bedienden (9,2 %). 

Figuur: inschatting van het werkvermogen ten aanzien van de fysieke vereisten van het werk, 55- 
tot 65-jarige patiënten die nog aan het werk zijn (totaal aantal: 447) 
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Eén op tien voelt zich dus fysiek en/of mentaal niet langer in staat zijn of haar job naar behoren uit 

te oefenen. Rugproblemen sturen werknemers al wat vaker naar de kinesist of de osteopaat, maar 

de arbeidsomstandigheden blijven ongewijzigd.  

 

Christine is 57 jaar en werkt al 25 jaar als verpleegkundige in rusthuizen. Nog nooit was het werk zo 

intensief. De werkdruk is de laatste jaren alleen maar gestegen. Collega’s die uitvallen worden niet 

vervangen. Ze werken altijd op minimumbezetting. Sinds kort zijn ze met 2 verantwoordelijk om 24 

bewoners eten te geven, medicatie te geven en klaar te maken om de nacht door te brengen. Dit alles 

tussen 17 en 19u. ’s Nachts ben je alleen verantwoordelijk voor een verdieping van 48 bewoners. Elke 

avond hoopt ze dat er niets “tussen komt”. Dat er geen bewoner ziek wordt of valt. Want dan gaat 

alle aandacht en tijd naar die patiënt die dringend hulp nodig heeft. Zeker ’s nachts, want dan sta je 

er vaak letterlijk alleen voor. Zij heeft ook schrik om fouten te maken, bv. bij de verdeling van de 

medicatie. 

Christine is alleenstaande mama van twee volwassen dochters. De jongste is zwaar gehandicapt. 

Vroeger zorgde ze zelf voor haar dochter na het werk. Maar dat is te zwaar geworden. Haar dochter 

verblijft nu dag en nacht in een instelling. Ze heeft hiervoor gekozen, het was fysiek gewoon te zwaar 

om beiden te moeten doen. En dan heb je geen keuze, want er moet ook geld in het laatje komen. 

“Ik twijfel echt of ik het zo kan volhouden. Het is fysiek werk, ik weet niet of mijn rug het volhoudt. 

Vaak heb ik al wat gemakkelijker rugpijn, of pijn in de schouders, Ik loop wel vaker naar de 

osteopaat. Maar beter zou zijn dat ik langzaam kon ‘uitbollen’. In het begin van mijn carrière zag de 

toekomst op 62 jaar er beter uit dan nu. Overal wordt bespaard en iedereen moet langer en harder 

werken, met minder personeel. Het doet pijn aan het hart, we hebben voor niets nog tijd en het werk 

is slecht gedaan.” 

--- 

Sonia*, 59 jaar, is reeds 19 jaar poetsvrouw in een Brussels hotel. Tijdens de covid-crisis was ze 

tijdelijk werkloos omwille van het stilvallen van het toerisme. Haar werk is fysiek sterk belastend. Het 

aantal kamers dat ze moet poetsen, maar ook de lange trajecten met het openbaar vervoer beginnen 

door te wegen. Knieproblemen maken dat ze vreest dat haar gezondheid het niet toelaat haar werk 

nog lang vol te houden. 

*Pseudoniem 

  



  

4. Een vijfde moet het werk trager uitvoeren, nog een vijfde voelt zich omwille van zijn 

of haar gezondheid niet langer in staat voltijds te werken 
Slechts een kwart (23,5 %) van de patiënten geeft aan dat ze bij het uitoefenen van hun job geen 

enkele hinder ondervinden van ziekte of slechte gezondheid.  

- Vier op tien (37,1 %) ondervindt last van enkele symptomen, maar geeft aan zijn of haar job 

desalniettemin te kunnen uitoefenen. 

- Een vijfde (20,4 %) geeft aan dat hun gezondheidstoestand hen ertoe verplicht het werk 

trager te moeten uitvoeren of de werkmethode op een andere manier te moeten aanpassen. 

- Nog voor een vijfde (19,0 %) laat de gezondheid het niet langer toe voltijds te werken: 13,2 % 

van de patiënten geeft aan dat hun gezondheid het hen enkel nog toelaat deeltijds te 

werken, 5,6 % voelt zich eigenlijk helemaal niet meer in staat om te werken. 

Aangepast werk is vaak nodig aan het einde van de carrière, maar niet altijd beschikbaar. Sommige 

werknemers getuigen dat ze druk ondervinden van hun werkgever. “Ofwel pas je je aan aan het 

werk, ofwel trek je maar je conclusies”.  

Werknemers die recht hebben op een bestaande systemen zoals een landingsbaan of andere 

maatregelen die aanpassingen aan de werkinhoud of werktijden mogelijk maken, geven aan dat ze 

het zonder deze maatregelen nooit zouden volhouden. Maar dat is dan telkens een afweging of dit 

financieel haalbaar is. Sommige werknemers getuigen dat ze korte of langere periodes van 

ziekteverlof nodig hebben om te kunnen blijven doorgaan aan het einde van hun carrière.  

Isabelle* is 65 en gaat deze zomer met pensioen. Ze werkt al 26 jaar in de schoonmaaksector. Sinds 

13 jaar werkt ze voltijds in een fabriek, waar ze voornamelijk de kantoren en de eetzalen van de 

werknemers schoonmaakt. Toen het bedrijf werd opgekocht door een multinational, bezuinigde deze 

op de schoonmakers. Vervolgens werden nieuwe, veel jongere werknemers aangenomen, wat tot 

spanningen in het team leidde. Ze maakte een periode van conflicten mee die tot een depressie 

leidde. Uiteindelijk ging ze weer aan het werk. Tijdens de pandemie kreeg ze een soort 

eindeloopbaanregeling omdat veel werknemers tele-werkten en er dus minder schoongemaakt 

hoefde te worden. Ze vindt dat ze veel geluk heeft gehad. Ze weet dat het in de sector vaak niet 

mogelijk is om zo lang door te blijven werken. De intensiteit van het werk, de werklast neemt elk jaar 

toe en de werknemers zijn afgemat. 

--- 

Linda is 64 jaar en werkt al 24 jaar als nachtverpleegkundige in een rusthuis. Ze doet haar werk heel 

graag. Het werk gaat goed, maar bij momenten is het wel super belastend. 3 nachten van 9u na 

elkaar is genoeg. Soms moet ze wisselen of inspringen en doet ze toch nog eens 4 nachten na elkaar, 

maar het gaat veel moeilijker dan vroeger om terug over te schakelen naar het dagritme. 

Problemen met haar schouder maakten dat Linda op een bepaald moment niet langer voltijds kon 

werken. Om haar werk werkbaar te houden, ging ze vier vijfde aan de slag. Een vijfde neemt ze 

onbetaald verlof. Tijdskrediet was niet mogelijk, omdat ze in haar OCMW-rusthuis tijdskrediet niet 

kon combineren met ADV-dagen (extra vakantiedagen voor verpleegkundigen vanaf bepaalde 

leeftijd). 

  



  

Linda stelt vast dat de werkdruk in vergelijking met 10 jaar geleden erg gestegen is. Bewoners hebben 

nu grotere zorgvragen en er is minder personeel. Je kan niet meer de zorg geven van vroeger: vroeger 

kregen bewoners ’s morgens volledig toilet en in de namiddag nog extra intiem toilet. Die tijd is 

voorbij. 

Het was een bewuste keuze om ’s nachts te werken. Dan ligt het werkritme toch lager. Overdag 

zou het haar niet lukken. “Jonge collega’s werken aan een ander tempo. Ze gebruiken de 

hulpmiddelen (o.a. stalen verpleegster) niet om sneller te kunnen werken. Ze doen patiënten die met 

2 verzorgd moeten worden alleen omdat ze dat fysiek nog kunnen”. Linda heeft het gevoel zich dan te 

moeten excuseren t.o.v. collega’s omdat ze trager werkt. Soms doet ze patiënten die eigenlijk met 2 

verzorgd moeten worden dan toch ook alleen. Maar de volgende dag heeft ze dan lichamelijke 

kwalen en heeft ze dan spijt. Ze heeft geregeld lichamelijke kwalen: dan eens de schouder, dan eens 

de pols, dan eens de rug, dan eens de heup, “afhankelijk van hoeveel je er ’s nachts hebt moeten 

oprapen”. 

Ze wil misschien wel blijven werken na haar pensioen: zelfde werk, maar minder aantal dagen. En niet 

omdat het financieel moet, maar omdat ze het wil. 

--- 

Thomas*, 56 jaar, werkt al 39 jaar als procesoperator bij groot chemiebedrijf. Omwille van de 

slijtage in de onderrug adviseerde de arbeidsgeneesheer dat Thomas aangepast werk moest krijgen. 

Er wordt wel rekening mee gehouden, maar dat lukt niet altijd. Als je daar dan opmerking over 

maakt, dan krijg je te horen “dat je dan maar je conclusies moet trekken”. 

 

--- 

Marc* is 58 jaar en werkt al sinds zijn 16e. Hij werkte 28 jaar als carrosseriebouwer. In 2006 kreeg hij 

een discusprothese en werd hij ontslagen. Hij vond gedurende 3 jaar werk als magazijnmedewerker 

voor auto-onderdelen onder verschillende statuten. Op dit moment werkt Marc in een beschutte 

werkplaats. Hij zou recht hebben op brugpensioen wegens medische redenen, maar door de 

traagheid van de procedure zou hij er in het beste geval pas vanaf april 2022 gebruik van kunnen 

maken. 

Hij werkt in een bedrijf dat elektronische onderdelen maakt, die hij snijdt en test. Het is een zeer 

statische baan met repetitieve handelingen. De stoel waarop hij zit is niet ergonomisch en aan het 

eind van de dag heeft Marc hevige rugpijn. Het is de stilstand, zittend of staand, die hem pijn 

veroorzaakt. Toen Marc om een aangepaste stoel vroeg, moest hij zelf een marktonderzoek doen, 

waarna de directeur hem vroeg financieel bij te dragen aan de aankoop van de stoel en een 

verklaring op erewoord te ondertekenen waarin hij zich ertoe verbond de stoel met de nodige 

zorgvuldigheid te gebruiken. Hij weigerde. Sinds ongeveer een maand heeft Marc ook pijn in zijn 

armen en vingers. De tussenwervelschijven boven en onder zijn prothese zijn aan het verslijten en 

de dokter vertelt hem: "je zult ermee moeten leren leven". 

Zijn werk is ook moreel zwaar. Met veel collega's loopt de communicatie moeizaam, sommigen zijn 

doofstom, anderen zwaar geestelijk gehandicapt, weer anderen jagen hem angst aan, ze zijn 

gewelddadig.  

*Pseudoniem 

 



  

5. De helft vreest dat hun gezondheid het niet zal toelaten tot de pensioenleeftijd door 

te werken 
Patiënten die vandaag nog aan het werk zijn, kregen de vraag of hun gezondheid het volgens hen zal 

toelaten hun huidige job ook binnen twee jaar nog uit te oefenen. Vervolgens vroegen we hen ook of 

ze bang zijn dat hun gezondheid het hen niet zal toelaten de huidige job tot de pensioenleeftijd te 

blijven uitoefenen.  

- De helft (52,6 %) geeft aan niet zeker te zijn of vindt het zelfs onwaarschijnlijk dat hun 

gezondheid het hen zal toelaten hun huidige job de komende 2 jaar te blijven uitvoeren. Bij 

de 60-plussers loopt dit aandeel op tot 57,6 %. Ook bij arbeiders (59,9 %) en vrouwen 

(58,3 %) liggen de cijfers opvallend hoger.  

- De helft van de patiënten (49,0 %) tussen 55 en 65 jaar die nog aan de slag zijn is bang dat 

zijn of haar gezondheid het hen niet zal toelaten de huidige job tot de pensioenleeftijd te 

blijven uitoefenen. Arbeiders (57,5 %) en vrouwen (54,2 %) geven vaker aan bang te zijn dat 

ze niet kunnen doorwerken tot de pensioenleeftijd. Vanaf de leeftijd van 55 jaar ligt dit 

aandeel stabiel rond de 50 %. Enkel helemaal aan het einde van de loopbaan, als het 

pensioen effectief in zicht komt, neemt het aandeel af. 

Figuur: inschatting van het werkvermogen tot aan de pensioenleeftijd bij patiënten tussen 55 en 64 
jaar (totaal aantal: 436) 

 
 

  

66,7%

54,8%
57,1% 58,5%

49,1% 50,0%

57,1%

27,3%

48,3%

37,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

55
jaar

56
jaar

57
jaar

58
jaar

 59
jaar

60
jaar

61
jaar

62
jaar

63
jaar

64
jaar

Bent u bang dat uw gezondheid het u niet zal toelaten deze 
job te blijven doen tot aan uw pensioenleeftijd?

Ja



  

René, 56 jaar, werkt al 12 jaar in een poetsdienst dat als extern bedrijf kantoren en sanitair van een 

grote fabriek kuist. Hij moet nog 4 jaar werken om dan op z’n 60ste op pensioen te mogen gaan. 

Maar hij vreest dat hij het niet tot dan kan volhouden. Hij krijgt meer en meer last van rugpijn of 

pijn in de gewrichten in de elleboog of pols. Slijtage, noemt hij het. Als gevolg van de dingen die hij 

moet verzetten om te kunnen poetsen, het wringen van de dweilen, het sjouwen met zware emmers. 

Hij wil van job veranderen, maar vreest dat het moeilijk wordt met zijn leeftijd en zonder diploma. 

Het weekend dient bij hem echt om fysiek te recupereren. Hij is nu ook een tijdje uit, omdat hij de 

afgelopen 2 jaar is blijven doorwerken, zonder vakantie op te nemen. Hier en daar had hij een 

verlofdag, maar dat is onvoldoende om te kunnen recupereren.  

Hij is op een leeftijd gekomen dat men niets extra’s meer moet vragen om erbij te nemen om te 

kuisen. Het is genoeg geweest. Voor de baas telt alleen maar dat de klant tevreden is. Hoe jij het 

doet, dat interesseert de baas niet. Aangepast werk bestaat ook niet. Of je nu jong of oud bent : als 

je niet kunt volgen, dan moet je maar gaan, dan pakken ze wel iemand anders. 

--- 

Alex* is 60jaar en werkt al sinds 45 jaar als leidinggevende loodgieter en verwarmingsmonteur. Hij 

ervaart veel stress door de grote verantwoordelijkheid die hij heeft, zeker bij grote projecten. Elf jaar 

geleden werd hij geopereerd voor teelbalkanker, gevolgd door chemo. Na de behandeling kreeg hij 

problemen met het zicht en vielen zijn tanden uit. Na 8 maanden thuis, ging hij opnieuw aan het 

werk. Vooral omwille van financiële redenen, want fysiek is het wel zwaar om elke dag te gaan 

werken. Hij is dagelijks 2,5 uur onderweg naar het werk en in totaal ongeveer 12 uur van huis. 

Momenteel is hij één keer om de 14 dagen een vrijdag vrij. 

Alex hoopt vanaf volgend jaar minder te werken. Ondanks zijn zware diagnose en behandeling wordt 

hij zoals elke burger gezien en moet hij tot 67 jaar werken. Hij vind dat er voor mensen zoals hem een 

speciaal traject zou moeten bestaan, zodat ze toch eerder kunnen stoppen met werken als het fysiek 

te zwaar is. Hij heeft paar jaar terug geprobeerd om ander werk te vinden, maar dan zou hij vele 

voordelen moeten afgeven en loonverlies leiden. Hij hoopt vooral naar de toekomst toe dat er voor de 

volgende generatie een regeling komt waarin mensen met een ernstig ziekteverleden een ander 

traject kunnen doorlopen en eerder kunnen stoppen met werken. 

*Pseudoniem 

  



  

De cijfers 
Deel 1. Werksituatie van patiënten tussen 55 en 65 jaar 
Opmerking: dit deel heeft betrekking op alle respondenten tussen 55 en 65 jaar, totaal aantal = 952 

Socio-demografisch profiel van alle respondenten tussen 55 en 65 jaar (totaal aantal: 952) 
- 461 mannen (48,4 %) en 491 vrouwen (51,6 %); 

- 433 respondenten tussen 55 en 59 jaar (45,5 %), 519 tussen 60 en 65 jaar (54,5 %); 

- Van de 952 patiënten waren er 489 (51,4 %) niet meer aan het werk op de arbeidsmarkt, 

waarvan 175 (18,4 %) op (vervroegd) pensioen, 171 in invaliditeit (18,0 %), 77 werkzoekend 

(8,1 %) en 66 (6,9 %) werkt als huisman of -vrouw. 

- 463 respondenten (48,6 %) zijn vandaag nog aan de slag op de arbeidsmarkt: als arbeider 

(22,6 %), bediende (23,4 %) of zelfstandige (2,2 %). Deze patiënten die nog aan het werk zijn 

werd gevraagd ook de vragenlijst over het werkvermogen en de werkbelasting in te vullen, 

wat 447 onder hen ook deden.  

 
Werksituatie van alle respondenten tussen 55 en 65 jaar (in aantal, totaal aantal: 952)  

Leeftijd 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Totaal 

Aan het werk 27 66 51 66 54 53 50 37 31 16 12 463 

Huisman/huisvrouw 6 6 4 7 8 7 6 7 5 4 6 66 

Werkzoekend 4 13 7 8 5 11 7 10 3 4 5 77 

Invaliditeit 7 16 18 21 20 16 24 12 16 12 9 171 

(pre)pensioen 0 1 1 9 8 7 19 24 45 37 24 175 

Totaal  44 102 81 111 95 94 106 90 100 73 56 952 

 

Deel 2. Werkvermogen van werkende patiënten tussen 55 en 65 jaar  

Opmerking: dit deel focust exclusief op de respondenten tussen 55 en 65 jaar die vandaag nog aan 

het werk zijn, totaal aantal: 447 

1. Is uw werk mentaal belastend?  

(van 0 = helemaal niet belastend, tot 10 = heel sterk belastend 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eindtotaal 

34 20 17 9 49 28 88 115 51 36 447 

7,6% 4,5% 3,8% 2,0% 11,0% 6,3% 19,7% 25,7% 11,4% 8,1% 100,0% 

 
2. Is uw werk fysiek belastend? 

(van 0 = helemaal niet belastend, tot 10 = heel sterk belastend 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eindtotaal 

33 33 25 24 52 41 61 83 54 41 447 

7,4% 7,4% 5,6% 5,4% 11,6% 9,2% 13,6% 18,6% 12,1% 9,2% 100,0% 

 
3.a - Hoe schat u uw huidig werkvermogen in ten aanzien van de fysieke vereisten van uw werk? 

Heel goed Goed Matig Eerder slecht Heel slecht Eindtotaal 

70 192 128 37 20 447 

15,7% 43,0% 28,6% 8,3% 4,5% 100,0% 

 



  

3.b - Hoe schat u uw huidig werkvermogen in ten aanzien van de mentale vereisten van uw werk? 

Heel goed Goed Matig Eerder slecht Heel slecht Eindtotaal 

65 207 133 25 17 447 

14,5% 46,3% 29,8% 5,6% 3,8% 100,0% 

 
4. Ingeschatte werkbeperkingen ten gevolge van ziekte. 

Vormen uw ziekte of letsels, of uw gezondheidssituatie in het algemeen, een belemmering bij het 

uitvoeren van uw huidige job? 

Volgens mij 
ben ik 
helemaal 
niet meer in 
staat om te 
werken 

Door mijn 
gezondheidssi
tuatie voel ik 
dat ik enkel 
deeltijds kan 
werken 

Ik moet mijn 
werk vaak 
trager 
uitvoeren of 
mijn 
werkmethodes 
veranderen 

Ik moet mijn 
werk soms 
trager 
uitvoeren of 
mijn 
werkmethod
es 
veranderen 

Ik kan mijn 
job doen, 
maar ik heb 
wel last van 
enkele 
symptomen 

Ik 
ondervin
d geen 
hinder / 
ik heb 
geen 
ziektes Totaal 

26 59 39 52 166 105 447 

5,8% 13,2% 8,7% 11,6% 37,1% 23,5% 100,0% 

5. Inschatting van uw werkvermogen binnen 2 jaar 
Denkt u dat u - vanuit het oogpunt van uw gezondheid - in staat zult zijn om binnen twee jaar nog 
steeds uw huidige job uit te oefenen? 

Onwaarschijnlijk Niet zeker Tamelijk zeker Eindtotaal 

53 182 212 447 

11,9% 40,7% 47,4% 100,0% 
 

 
6. Inschatting van uw werkvermogen tot uw pensioen: 
Bent u bang dat uw gezondheid het u niet zal toelaten deze job te blijven doen tot uw 
pensioenleeftijd? 

Ja Neen Eindtotaal 

228 219 447 

51,0% 49,0% 100,0% 

 

Methodologie  
We werkten een vragenlijst uit met 12 gesloten en halfopen vragen, opgesplitst in drie luiken: 
 

(1) De huidige werksituatie  
Het eerste luik van 6 vragen verzamelt een aantal gegevens over het sociaal-economisch statuut en 
de concrete werksituatie van de patiënt. Via een informed consent werden de patiënten gevraagd 
om toestemming om een samenvatting van de gegevens over de huidige werksituatie op nemen in 
het medisch dossier van de vaste huisdokter. 
 

(2) Inschatting van het werkvermogen  
Het tweede luik van de vragenlijst is bedoeld om een inschatting te maken van in hoeverre de 
patiënten daadwerkelijk in staat zijn om het huidige werk te uit te oefenen en dit te blijven doen. We 
baseerden dit deel van de vragenlijst op de zogenaamde “Work Ability Index” (WAI). 



  

Dit wereldwijd gebruikte, gevalideerde en betrouwbare instrument geeft aan in hoeverre de 
capaciteiten van een werknemer in overeenstemming zijn met de jobvereisten. Het is geen diagnose-
instrument of legt geen oorzaken bloot, de WAI maakt een inschatting van het werkvermogen. 
 

De volledige vragenlijst van de WAI was te omslachtig en omvatte ook vragen die buiten de scope 
van ons onderzoek vielen. We kozen ervoor om het aantal vragen te beperken om zo de 
haalbaarheid voor onze patiënten maximaal te verzekeren. Aangezien de vragen uit de WAI 
afzonderlijk gevalideerd zijn, was het ook wetenschappelijk verantwoordbaar om enkele vragen uit 
de enquête weg te laten. 

- De gedetailleerde vraag over het huidige ziektebeeld werd weggelaten, net als de 
vragen over de afwezigheden omwille van ziekte het voorbije jaar (waar het coronajaar 
interpretaties sowieso moeilijk maakt) en de vraag over de mentale ingesteldheid van de 
voorbije 3 maanden. 

- We namen  een extra vraag op die peilt naar de mentale en fysieke belasting van het werk. 
We namen deze vraag over van de Nederlandstalige vertaling van de WAI die de Algemene 
Centrale van het ABVV hanteert1. Om hier wat reliëf in mogelijk te maken gaven we de 
mogelijkheid om te antwoorden met een score tussen 0 en 10.  

- We voegden op het einde ook een variante toe op de vraag over de “inschatting van jouw 
werkvermogen binnen 2 jaar” en vroegen meer bepaald naar de “inschatting van het 
werkvermogen tot je pensioen”. Voor deze vraag namen we de formulering over uit de 
‘employment and pensions’-vragenlijst van de SHARE-enquête (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe). 

 

(3) Getuigenissen  
In een laatste, bijkomend luik nodigden we de patiënt uit om, indien gewenst anoniem, 
getuigenissen over dit thema met ons te delen, zodat we de verhalen achter de cijfers konden leren 
kennen. De patiënten krijgen ook de kans om op de hoogte gehouden te worden van de resultaten. 


