
1

Chronisch zieken en werk 

Prof. Ute Bültmann

Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid  

Universiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen

41. Nascholingsdag Stichting Nascholing Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 

Noord Nederland 

De Lawei, Drachten, 1 februari 2018

Ziekten en ziektelast

Nationaal Kompas, 2013
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Chronische ziekten 

grootste ziektelast

Nationaal Kompas, 2013

Chronische ziekten zoals 

psychische stoornissen (22%), 

hart- en vaatzieken (20%) en 

kanker (13%) 

zijn in Nederland verantwoordelijk 

voor de grootste ziektelast.

Psychische stoornissen

Nationaal Kompas, 2013
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Hart- en vaatziekten

Nationaal Kompas, 2013

Top 10 aandoeningen met de 

hoogste prevalentie
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Aantal mensen met een bepaalde 

aandoening 2015 - 2040

Nivel, RIVM

Ziektelast in DALY’S 2015 - 2040

RIVM
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Mensen met minimaal één 

chronische aandoening 2015 - 2040

Nivel, RIVM

Aantal chronische aandoeningen

2015 - 2040

Bron: Nivel, RIVM
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Chronische ziekte en multimorbiditeit

Samenhang chronische ziekten, 

ervaren gezondheid en beperkingen
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Arbeidsparticipatie chronisch zieken

in Nederland
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Arbeidsparticipatie chronisch zieken

in Nederland
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Waarom groot 
bevolkingsonderzoek? 

Een uniek instrument voor...

o inzicht in het ontstaan en beloop van ziekten   

o voorspellen individuele risicofactoren ziekten 

o persoonlijke zorg en preventie

o effectieve medicatie 

Betere preventie, diagnose en 

behandeling van ziekten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV9O6St9fXAhXD6aQKHborAXEQjRwIBw&url=http://www.limitlessearthplc.com/ageing-population/&psig=AOvVaw21BGNCrud0AQ2sZiHNE45x&ust=1511620432851119
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Cohort and biobank:

o dwarsdoorsnede bevolking: gezond en ziek  

(n=167,000)

o representatief voor Noord Nederland

o inclusie van drie generaties 

o volwassenen, kinderen, ouderen

o longitudinale data en lichaamsmateriaal 

Missie Lifelines:

wereldwijd beschikbaar stellen van  
data en samples voor beleid en onderzoek
op het terrein van gezonder oud worden

Wat is Lifelines?

Leeftijd t.o.v. Noord Nederland

Klijs et al (2015) PLoS One
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Volwassenen

pilot

follow-up vragenlijst 1C

follow-up vragenlijst 1B

follow-up vragenlijst 2B

1e onderzoeksronde
vragenlijst 1A

bezoek 1A1 metingen

bezoek 1A2 lichaamsmaterialen

2e onderzoeksronde
vragenlijst  2A

bezoek 2A1 metingen

Bezoek 2A2 lich. materialen

Data verzameling 

Doorlopende vragenlijsten:

o kwaliteit van 

leven

o symptomen

o persoonlijkheid

o stress

o sociale context

o etc.

o medische 

geschiedenis

o leefstijl

o voeding

o beweging

o sociaal-

demografische 

factoren; o.a. 

werksituatie, 

opleiding
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Metingen & 
lichaamsmaterialen 

Metingen:

o antropometrie
o bloeddruk
o ECG
o longfunctie
o cognitietesten
o psychiatrisch 

interview

Lichaamsmaterialen:

o bloed (nuchter)

o 24h urine

o DNA

o hoofdhaar

o feces

Prevalentie Roken 
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Prevalentie Roken 

Opleidingsniveau 
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Gezondheid 

Prevalentie cijfers
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Diabetes

Gezond ouder worden

… en werk 
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(Gezonde) levensverwachting in NL 

en opleidingsniveau 

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2011) Preventie van welvaartsziekten

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2011)

~ 7 jaren absoluut

~12 jaren gezondheid

Verschillen in fysieke gezondheid,  

opleidingsniveau en leeftijd (mannen)

Van Zon, Bültmann, Mendes de Leon, Reijneveld, 2015
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Verschillen in mentale gezondheid,  

opleidingsniveau en leeftijd (mannen)

Van Zon, Bültmann, Mendes de Leon, Reijneveld, 2015
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Gezondheid, werk en maatschappij

Kindertijd Werkleven Pensioen

Gezondheid is een conditie voor werk, 

en het optimaliseren van een gezond werkleven

als onderdeel van het totale leven

is daarom een wenselijk doel

voor individuen en maatschappij.  

vrij vertaald naar Dame Carol Black

“Werknemers helpen het werkleven 

in goede gezondheid te verlengen”

Uitdagingen op verschillende levels:

Chronische aandoeningen & lage SEP

Cognitieve taken, flexibiliteit

Arbeidsmarkt, mantelzorg

Kennissynthese Werk(en) is Gezond, 2016
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Levensloop, gezondheid en werk  
Bron: Foresight Report: Mental Capital and Wellbeing 2008

Childhood Working life Retirement

Being sufficiently healthy is a condition for work, and 
maximising healthy life as a proportion of total life is therefore 

a desirable goal for individuals and society.  
Dame Carol Black

Functionele beperkingen

voor en na pensionering

HRS data, voor blanke, getrouwde mannen 

Van Zon, Bültmann, Reijneveld, Mendes de Leon, 2016
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Werkloosheid naar opleiding & mentale 

gezondheid, per werk-levensfase

Laat werkleven

Vroeg werkleven

Prevalentie werkloosheid
Additionele risico lage opleiding en slechte

mentale gezondheid 

Van Zon, Reijneveld, Mendes de Leon, Bültmann, 2017

Midden werkleven

“To go”

Gezond ouder worden @ work

 Aandacht voor de “werklevensloop” van oudere EN
jongere werknemers.

 Bevorderen arbeidsparticipatie bij chronische 
aandoeningen EN lage SEP.

 Voorkomen van negatieve effecten van werk EN
arbeidsmarkt op gezondheid.
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Hartelijk dank aan

Dr. Sander van Zon en 

het Lifelines team!


