
Het NIDI Pensioen Panel is een longitudinaal onderzoek onder oudere werknemers (60-65 jaar) die 
aangesloten zijn bij drie grote pensioenfondsen in Nederland. In 2015 (eerste meting) waren alle 
deelnemers nog actief op de arbeidsmarkt. Ruim 5.000 personen deden zowel in 2015 als in 2018 
mee aan het onderzoek. De deelnemers werden bevraagd over het thema werk en pensioen. Ook 
hun partners – indien aanwezig – werden in het onderzoek betrokken. Dit artikel is gebaseerd op de 
gegevens van deelnemers mét een partner die tussen 2015 en 2018 stopten met werken (N=1.560). 
In dit artikel koppelen we zorgen over de gezondheid van de gepensioneerde (gegevens uit de Part-
nervragenlijst) aan door de gepensioneerde ervaren gezondheids- en aanpassingsproblemen (ge-
gevens uit de Werknemervragenlijst).
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Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen 
(KNAW) en is geaffilieerd 
met de Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

Uit eerder NIDI-onderzoek blijkt dat veel 
oudere werknemers door hun partner worden 
aangespoord om eerder te stoppen met wer-
ken. Dit laatste is vooral het geval als de part-
ner zich zorgen maakt over de gezondheid van 
de werknemer. Maar wat gebeurt er met die 
zorgen van de partner na de pensionering?
Uit het NIDI Pensioen Panel (zie kader) blijkt 
dat de zorgen van de partner over de gezond-
heid licht afnemen na pensionering terwijl er 
bijna geen veranderingen te zien zijn in de daad-
werkelijke gezondheid van de werknemer. Toch 
is ook na de pensionering nog ruim een derde 
(34%) van de partners bezorgd. Dat er een rela-
tie is met de algemene gezondheid van de recent 
gepensioneerde zal geen verbazing wekken. 
Van de gepensioneerden die hun eigen gezond-
heid als slecht of erg slecht beoordelen, maakt 73 
procent van de partners zich zorgen. Wanneer 
we inzoomen op specifieke aandoeningen, dan 
blijken vooral diabetes en psychische klach-
ten meer aanleiding te geven tot zorgen dan bij 

voorbeeld artritis en hart- en vaatziekten. Maar 
ook van de groep die de eigen gezondheid als 
goed of zeer goed beoordeelt, maakt een aan-
zienlijk deel van de partners zich zorgen (27%). 
Aanpassingsproblemen lijken hierbij een rol te 
spelen. Van de gepensioneerden geeft 17 procent 
aan moeite te hebben zich aan te passen aan een 
leven zonder werk. Gepensioneerden met aan-
passingsproblemen missen vooral de sociale con-
tacten (55%), het werk in het algemeen (44%) en 
het gevoel productief te zijn (44%). Als er sprake 
is van aanpassingsproblemen bij de gepensio-
neerde, maakt 50 procent van de partners zich 
zorgen. Als er geen aanpassingsproblemen zijn 
is dat 31 procent. Wanneer mensen met pensi-
oen gaan nemen de zorgen over hun gezondheid 
over het algemeen licht af bij de partner, maar 
niet bij alle partners. Vooral bij gepensioneerden 
die kampen met gezondheidsproblemen of die 
moeite hebben met het aanpassen aan de pensio-
nering, blijft een groep partners bezorgd. 
Een ruime meerderheid van de gepensioneerden 

Eén op de drie partners bezorgd 
over gezondheid van de recent-
gepensioneerde

Pensioneringsbeslissingen kunnen niet worden losgezien van de 
gezondheid van een werknemer. Veel oudere werknemers kampen met 
gezondheidsklachten die mede leiden tot een eerder vertrek van de 
arbeidsmarkt. Pensioen is echter geen puur individuele aangelegenheid. 
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heeft geen gezondheids- of aanpassingspro-
blemen. De overgang van werk naar pensi-
oen lijkt voor de meeste oudere werknemers 
dus goed te verlopen. Mede hierdoor is er 
echter relatief weinig aandacht voor gepen-
sioneerden waarvoor dit proces moeizamer 
verloopt. Dit kan zich uiten in verminderd 
welbevinden. Bezorgdheid van de partner 
kan hier een belangrijke signaalfunctie heb-
ben. 
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Percentage partners van recent gepensioneerden dat zich zorgen maakt over de gezondheid van de gepensio-

neerde, onderscheiden naar of de gepensioneerde zelf wel of geen gezondheids- of aanpassingsproblemen heeft 

gerapporteerd

Bron: NIDI Pensioen Panel (2015-2018).
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