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• De meeste werknemers gaan geen aanzienlijke problemen met hun 
werkvermogen ondervinden bij het ouder worden (….tot zo’n 70 jaar…)
– en indien sommigen wel, dan weten we wat we kunnen doen….

• De bedrijfsgezondheidszorg moet zich vooral richten op preventie van 
verminderd werkvermogen bij veroudering in high-demand jobs
– met de invulling van een idee hoe dit te doen….

Welke punten wil ik overbrengen? 
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1. Veroudering….wie ziet wat?

2. Veroudering en werk…..door welke bril?

3. High-demand jobs: wat wordt bedoeld ?

4. Veroudering in high-demand jobs

5. Bepaling en bescherming van  werkvermogen

in high-demand jobs

Onderwerpen
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Deel 1: Veroudering....wie ziet wat?? 

- chronologisch perspectief 
- gezondheidsperspectief 
- biologisch perspectief 
- functioneel perspectief
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Verouderende populaties: 
chronologisch perspectief (1): voorspelling  

(DESA division, United Nations, 2005):

Meest ontwikkelde

landen

Meer ontwikkelde

landen

Minder ontwikkelde

landen
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Verouderende populaties: 
chronologisch perspectief (2): voorspelling  

(DESA division, United Nations, 2005):

% 60+: 22% is gemiddelde
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Verouderende populatie: 
chronologisch perspectief (3): voorspelling NL  

(CBS, 2008):

mannen

vrouwen
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Gezondheidsperspectief (1) veroudering 
NL: verwachting # jaren in (goede) gezondheid 

vanaf geboorte (cbs, 2008)
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Gezondheidsperspectief (2) veroudering: 
NL: Kwaliteit van leven en leeftijd (RIVM, website)

Vt = vitaliteit

FF= fysiek functioneren; RF= rol fysiek

Rsi/moeRsi/moe
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Gezondheidsperspectief (3) veroudering: 
Goed/excellente gezondheid Amerikanen > 65 jaar 

(CDC, Older Americans, 2008):
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Biologisch perspectief (1) veroudering 
(Sehl & Yates, 2001)

CZS:
0.34%/jr

0.5-0.7 %/jr

0.4 %/jr

0.4 %/jr
Integraal >>

0.97 %/jr

Totale gem.
over 13 organen: 

0.6 % / yr

0.5-0.7 %/jr

0.5-0.7 %/jr

0.4 %/yr

1.3 %/jr

Gem. lineaire afname 
snelheid = % afname 

per jaar tov
ref.value =30 jr
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Biologisch perspectief (2) veroudering

Synoniemen biologische leeftijd  = functionele-, fysiologische-

In het algemeen proberen onderzoekers in deze lijn:
– de individuele afname snelheid van verouderingsproces te 

schatten t.o.v. leeftijdsgenoten
– te informeren over mogelijkheden en capaciteiten
– functionele capaciteit te beschrijven in index van biomarkers

(telomeer lengte, cross-linking van collagenen, ontstekingsmarkers, volume 
hippocampus, immuun functie testen, osteografische scoring systemen, 
cortisol, adrenaline, noradrenaline, bloeddruk,etc)

Bortz, 2005; Karasik et al., 2005; Seeman et al., 2005
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Functioneel perspectief veroudering

Perifere sensomotorische processen Algemene afname in 
snelheid (ms) 

Complex mentaal belastende taaksituaties Algemene afname in 
snelheid (ms) 

Intellectuele mogelijkheden ==

Cristallized abilities (domein specifiek) ==
Fluid abilities (snelheid nemen beslissingen, 
korte termijns geheugen, aandacht)

Afname

Cardiovasculair systeem Afname 
Musculaire kracht Afname
10 core job performance aspecten* Correlaties (0,01-0,28)

Shock et al., 1984; Ilmarinen, 2001; Nilsson, 2003; 

Deary & Der, 2005; Ng & Feldman, 2008
Met veroudering:

*: bv….taak prestatie (3x), veligheidsgedrag, werknemersgedrag, 
verzuim
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Deel 1 samenvatting:

1. Aandeel ouderen > 60 neemt vooral toe in 

meest ontwikkelde landen; accuraatheid schattingen??

2.    Gezondheid/ Kwaliteit v Leven 60-75 jarigen i.h.a. goed

3.    Bewijzen algemene schattingen van verouderingssnelheid…..

• in specifieke orgaansystemen

• voor specifieke capaciteiten
Maar….wat weten we over veroudering en werk en in welke mate 

correleren bovenstaande indices met werkvermogen..?? 
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Deel 2: Veroudering en werk: door welke bril? 
- perspectief arbeidsparticipatie 
- perspectief ongeval en gevolg 
- perspectief werkvermogen..…
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Perspectief arbeidsparticipatie in betaald werk (in %): 
wereldbeeld boven 65 jaar: 1950 vs. 2000 

(United Nations, DESA division 2005):
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Perspectief arbeidsparticipatie betaald (in %): 
USA mannen boven 55 jaar: 1963 t/m 2006 

(United Nations, DESA division 2005):
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Perspectief arbeidsparticipatie betaald (in %): 
USA vrouwen boven 55 jaar: 1963 t/m 2006 

(Older American Database, BLS, 2008):
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Perspectief arbeidsparticipatie betaald (in %) in 2006: 
NL mannen en vrouwen tussen 55-60 en 60-65 jaar 

(CBS, 2008):
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• Hogere prevalentie en meer chronische ziekten met stijgen leeftijd
• Meer herstelbehoefte na het werk met stijging leeftijd 

• Mediaan aantal dagen niet op werk na ‘injury’ stijgt met leeftijd
• 4 dgn (16–24 jr), 8 dgn (45-54jr), 16 dgn (>64jr)

• Fatale ongevallen: aantal hoogst in categorie 35-54 jr
• Vóórkomen fatale ongevallen (per 100.000 werknemers) en 

vergeleken met 18-19 jarigen (rate= 2,2):
• 2-maal hoger in categorie 55-64 jr (rate= 5,0)
• 5-maal hoger in categorie > 64 jr (rate= 11,2)

Perspectief ongeval en gevolg door 
veroudering in werk: 

(Worker Health Chartbook (CDC), 2004; Kiss e.a., 2008;van den Berg e.a., 2008; Kaleta e.a., 2006)
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Perspectief werkvermogen en veroudering 
(Ilmarinen et al; Sorensen e.a., 2007; Costa & Sartori, 2007):

• Work Ability Index (Ilmarinen) in alg werkende populaties: 1-5% ‘slecht’
• Contrast work ability index score jongst-met-oudste-categorie grootst 
• Relatie Work Ability Index (WAI) met wandeltest en VO2 Max
test in mannen (45-55 jr):

• WAI en wandeltest: r = 0,3 R2=9%

• WAI en VO2 Max test: r = 0,1 R2=1%

0
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admin
licht fysiek
zwaar fysiek

Relatie WAI (min 0; max 49) 
en leeftijd (R2=9%):
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Deel 2 samenvatting:
1. Participatie ‘winst’ lijkt te halen in % werkenden > 60 jaar

2. Correlaties van specifieke parameters waarin vaardigheden 
worden uitgedrukt met werkvermogen…..laag of missend 

3. Werkvermogen in algemeen werkende populatie goed….leeftijd 
verklaart niet veel

Maar….: algemene populatie data geven geen valide schattingen 

voor de specifieke/geselecteerde populatie werknemers

die in beroepen gaan werken met zware eisen 

(high-demand jobs)……
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Deel 1 en 2 conclusie:
De meeste werknemers werken in niet-extreme omgevingen, en 

ervaren daarom GEEN aanzienlijke problemen met hun 
werkvermogen. 

Veroudering lijkt hier relatief weinig mee te maken te hebben
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Deel 3: High-demand jobs: wat wordt bedoeld?
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Definiëren van high-demand jobs

“High-demand jobs worden gekarakteriseerd door 
‘bijzondere’ functie-eisen”

Wanneer sprake van bijzondere functie-eis…..
• er bestaat een verhoogd risico op aantasting van de 

gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of 
derden

• de risico’s voor de gezondheid en veiligheid kunnen 
niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de 
stand der wetenschap en professionele 
dienstverlening, worden gereduceerd
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Een taxonomie van bijzondere functie-eisen
1.Fysiek

• biomechanisch

• omgeving

• hypobare omg.

2.Mentaal

• concentratie

• complexiteit

• hyperbare omg.

3. Psychosociaal

• emotioneel

• begrenzing

• gevaar
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Deel 4: Werkvermogen van verouderende 
werknemers….. in high-demand jobs 
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1. Welke norm-overschrijdende (fysieke) functie-eisen in relatie tot 
gemiddelde capaciteiten en veroudering zijn bekend?

2. Definiëren van psychologische en emotionele belastbaarheideisen 
door ontrafelen complexe psychofysiologische adaptatie 
processen aan extreme omgevingen

3. Welke werkgerelateerde gezondheidsproblemen zijn bekend?

Werkvermogen en veroudering in high-demands jobs: 
welke informatie nodig voor goede begeleiding?(1)
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4. Welke leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen interfereren 
met belastbaarheideisen? 

5. Zijn er aan leeftijd gerelateerde veiligheidsrisico’s?

6. Geschikte methoden (valide testen) om belastbaarheideisen in 
kaart te brengen? 

(zowel gezondheids- en ongezondheidssignalen)

[7. Effectieve interventies bekend om verminderde belastbaarheid te 
verbeteren of op peil te houden?]

Werkvermogen en veroudering in 
high-demands jobs: vervolg informatie nodig..(2)
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Brandweer- en ambulance sector rijden voorop…

Sectoren (CAO partijen) vroegen Coronel Instituut om: 

• Lijst bijzondere functie-eisen en relatie met leeftijd vast te stellen
• Vertaalslag bijzondere functie-eisen             belastbaarheideisen
• Test selectie per (combi van) belastbaarheideisen
• Lijst arbeidsgerelateerde gezondheidseffecten met testen
• Keuze effectieve interventies per gezondheidsprobleem of 

belastbaarheidprobleem

• Voorzet te doen voor AK en gerelateerd PMO/VMK
• Implementatie te begeleiden en te evalueren

(Sluiter & Frings-Dresen, 2004, 2005, 2006, 2007)
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• 100-en studies; enkelen over leeftijd; veelal cross-sectionele 
leeftijdscohorten; brede variatie data bronnen

• T.o.v. andere groepen werknemers:
– Ambulance medew. Relatief ongezond (PTSS, MSD)
– Brandweerlieden relatief gezond

• Beide beroepen: RR 2-3 fataal ongeval tussen 25-44 jr

Gezondheid in high-demands jobs (1): 
Brandweer en ambulance

(Sluiter & Frings-Dresen, 2004, 2005, 2007)
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Leeftijdseffecten op gezondheid binnen brandweerpopulatie:

• Hogere prevalenties bewegingsapparaatklachten ouderen
• RR 3 > 49 jr om ernstige werkgerelateerde vermoeidheidsklachten te hebben 
• RR 3-5 om:

• Hartklachten te hebben indien > 40 jr
• Verzuim door werkgerelateerde fysieke of psychologische overbelasting 

indien > 49 jr

Gezondheid in high-demands jobs (2): 
veroudering en brandweer

(Sluiter & Frings-Dresen, 2007)
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Leeftijdseffecten op gezondheid binnen brandweerpopulatie:

• Enorme verschillen in taakuitvoertijd, zowel binnen als tussen 
leeftijdsgroepen (tot 6-maal hoger/lager)

• Zelfde taak: ‘gemiddeld’ tot ‘zeer zware belasting’ (in % HRR) op 
persoonsniveau (in elke leeftijdsgroep)

• Aerobe capaciteit daalt gemiddeld met stijgen leeftijd
• Veel variatie binnen leeftijdscohorten; weinig over afnamesnelheid

Werkvermogen in high-demands jobs (1): 
veroudering en brandweer
(Sluiter & Frings-Dresen, 2004, 2005, 2007)
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Exposities in alle leeftijdscategorieën:
• 36% blootstelling aan agressie in 12 mnds-periode
• 40% blootstelling aan serieuze bedreiging in 12 mnd
• 91% tilt meer dan 25 kg
• 11% ervaart beperkingen door traumatische ervaringen

Effecten in alle leeftijdscategorieën:
• 15-25% PTSS
• 10% depressie
• 22% angststoornis

Werk en gezondheid in high-demands jobs (1): 
veroudering en ambulance medewerkers 

(Arboconvenant n=1562; Bennett e.a., 2004; Berger e.a., 2007)
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Werk en gezondheid in high-demands jobs (2): 
veroudering en ambulancemedewerkers NL 

(Arboconvenant, n=1562)

-5
5

15
25
35
45
55
65
75

%

herstelbehoefte RSI

type effect

Herstelbehoefte na werk en RSI 
(n=1562)

25-34
35-44
45-54
>54-5

5
15
25
35
45
55
65
75

%

werkdruk emot.bel.

type expositie

Werkdruk en emotionele belasting per 
leeftijdscategorie (n=1562)

25-34
35-44
45-54
>54



Coronel Instituut

Piloten:
• Piloten 60-69 jr: lager risico ongeval per gevlogen uur tov 

andere leeftijdsgroepen, maar hoger risico (RR=2) tov 50-59 jr
• Acute capaciteitsproblemen bij piloten: 1 vd 67 events leidde tot 

ongeval (kans op crash is 2% als acute probleem plaatsvindt in 
meest kritische vluchtfase)

• Astronauten: 1 case studie (77-jarige ….politicus)

Werkvermogen in high-demands jobs: piloten (1)
(Broach et al., 2004; Li et al., 2001;2003; Paloski et al., 2004; Stuck et al., 
1992)
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• Verouderende piloten 40-69 yrs: 3 jrs follow-up simulator 
prestatie:
– Alle piloten vertoonden vermindering van prestatie over de tijd
– Meer ervaren piloten hadden betere score op baseline
– Prestatie ouderen (60-69) gemiddeld lager dan jongeren (40-49, 

50-59)
– Oudere piloten vertonen minder terugval over de drie jaar dan 

jongeren

Werkvermogen in high-demands jobs: piloten (2)
(Taylor et al., 2007)
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Medisch Specialisten (in opleiding):
• Dokters: gemiddeld zelfde werkvermogen per groep tot 55 jaar

• AIOS gem.32 jr: 45% heeft te hoge herstelbehoefte na het werk
• AIOS gem.32 jr: 18% zou te classificeren zijn als ‘overspannen’ 

mbv 4DKL

• Chirurgen >60 jr tov 41-50 jr: geen eenduidig beeld in operatie- 
uitkomsten 

• Relevante informatie NL ontbreekt nog

Werkvermogen in high-demands jobs: dokters
(Costa et al., 2005; Sluiter, Philipsen & Frings-Dresen, 2007; Waljee & 
Greenfield, 2007 )
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• Uitgebreide selectie- en testprocedures leger, marine, luchtvaart, 
ruimtevaart:
• Vaak geen specifieke testen t.o.v. specifieke belastingeisen
• Screening op relatief eenvoudige fysiologische parameters: geen 

relevant bewijs m.b.t. werkvermogen
• Psychologische testen selectie in Leger: niet voorspellend t.a.v. 

prestatie of uitval
• Klassiek medische testen: geen bewijs voorspelling werkvermogen

Vaststellen werkvermogen in high-demand jobs: 
leren van het verleden

Manzey & Lorenz, 1999; Jones et al., 2003; Miller, 2004; Morabia & Zang, 
2004; Williams & Davis, 2005; Flynn, 2005; Palinkas et al., 2005  
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Deel 4 concluderend

1. Database high-demand jobs is vrijwel leeg wanneer ouderen > 60 
jaar onderwerp van studie zouden zijn  

2.  Voorspelling werkvermogen: tot nu blijkt slechte strategie om 
eenvoudige (medische) testen te gebruiken….liggen te ver af van 
wat werknemers in high-demands jobs dagelijks staat te 
wachten…..
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Deel 5: Bepaling en bescherming van 
werkvermogen…in high-demand jobs 
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Onze toekomstige database dient:
• Conform leidraden NVAB (AK/PMO/VMK) ingevuld te worden:
• Ontwikkeld vanuit kennis over bijzondere functie-eisen en 

bijhorende belastbaarheideisen, en leeftijd
• Ingevuld met data uit gestandaardiseerde periodiek verzamelde 

gegevens vanuit preventief medisch onderzoek / verplicht 
medisch onderzoek

Aangevuld te worden met info over interventies om:
• Werknemers zo gezond mogelijk te behouden voor hun werk
• De veiligheid van werknemers en collega’s te waarborgen
• De interactie tussen persoon en werk in balans te houden

Veroudering in high-demands jobs: 
bescherming werknemers en derden? (1)
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Schriftelijke testen:

* Signaalvragen

- per belastbaarheideis functie
* Vragen over chronische ziekten en 
zelf ingeschat werkvermogen (11-ptsschaal)

* Signalering vroege gezondheidseffecten:

- ptss

- slaapstoornis

- depressie/angstLicham.

testen:

* Risicofactoren:

- hart- en vaatziekten

* Belastbaarheideisen 

(gehoor, gezicht)

Vb Ambulance en Brandweer
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Functiespecifiek testen: 
Ambulancetraplooptest (105 treden met 2 
ambulancekoffers in de hand) plus profcheck

Foto’s: Bosmans

Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2005

Boven aangekomen: 
profcheck-achtig 
protocol

Meet anaërobe 
piekbelasting en til- 
en balansvermogen

Meet waakzaamheid 
en oordeelsvermogen 



Coronel Instituut

Functiespecifiek testen: 
Reanimatie test (15 minuten) 
en ambulancebalanstest 
(5x protocol)

Foto’s: Bosmans

Til- en balans- 
vermogen met 
bewegend 
gewicht

Het kunnen leveren van 
inspanning en langer durend 
kunnen werken met gebogen rug 
in geknielde houding waarbij knie 
en enkelgewrichten worden 
belast
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Uitrukgereed maken; 
handelingen met 
volledige bepakking   
(23 kg)

Hanteren van en 
uitwerpen slangen 
(knijpkracht handen)
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Bewegingsapparaat: in staat zijn om te klimmen en klauteren met ballast



Coronel Instituut

Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Kracht met 
romp en 
schoudergord 
el kunnen 
zetten

Voldoende geïntegreerde kracht vanuit benen, romp, schoudergordel en armen kunnen zetten

Fysieke 
inspanning 
kunnen 
leveren met 
ademlucht
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Voldoende kracht 
kunnen opbrengen om 
persoon van 80 kg te 
redden
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Lichaamsbalans kunnen 
houden na zware inspanning

Waterwinning: half gevulde slangen 
herhaald kunnen doorvoeren
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Voldoende lichaamsflexibiliteit en bewegingsmogelijkheid in heup, knie en enkel gewrichten
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Functiespecifiek testen: brandweerlieden
Test: FSC Rotterdam Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2004, 2006

Plafonds door kunnen doorsteken (voldoende bewegingsmogelijkheid cervicale 
wervelkolom en kracht met armen boven 60 graden kunnen zetten)
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Functiespecifiek testen: brandweertraplooptest
Sluiter JK & Frings-Dresen MHW, 2006

20 m. stijgen in volle 
bepakking + 20 kg

Meet anaërobe 
piekbelasting en til- 
en balansvermogen
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• De meeste werknemers gaan geen aanzienlijke problemen met hun 
werkvermogen ondervinden bij het ouder worden (….tot zo’n 70 jaar…)

Maar: 
Hoogstaande kennis in Nederland over de aan werk gerelateerde 
gezondheid van werkende mensen boven de 60 jaar is nauwelijks of
verouderd aanwezig!!

Om niet te vergeten (1)
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• De bedrijfsgezondheidszorg moet zich vooral richten op preventie van 
verminderd werkvermogen bij veroudering in high-demand jobs

Belangrijk….: 
onze kennis over het werkvermogen in ouder wordende 
werknemers in high-demand jobs moet hoognodig worden vermeerderd
worden om toekomstig effectief preventief beleid te kunnen voeren

• Een manier om de aan werkgerelateerde gezondheid en werkvermogen 
van ouder wordende werknemers in high-demand jobs te monitoren is 
door middel van beroepsspecifiek opgezet preventief medisch 
onderzoek

Om niet te vergeten (2)
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Oplossing / gewenste situatie vanuit Coronel Instituut:

• Back-to-back activiteiten: onderzoekers met bedrijfsartsen en sector

• Ontwikkel evidence-based AK / VMK + koppel aan periodiek PMO 
[verzamel kennis in kenniscentrum]

• Samen monitoringsystemen opzetten, over muren van arbodiensten 
heen, maar voor de sectoren !!

• Samen met NVAB oprichting Kenniscentrum verplicht medische 
keuringen in arbeid en aanverwant preventief medisch onderzoek 
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Om zelf te lezen…. 

Sluiter JK & Frings-Dresen MHW. Coronel rapporten nrs. 04-04, 
04-07, 05-06, 06-01, 06-07, 07-01, 

Sluiter JK. High-demand jobs: Age-related diversity in work 
ability? Applied Ergonomics 2006;37:429-440.

Sluiter JK & Frings-Dresen MHW. What do we know about ageing 
at work? Evidence-based fitness for duty and health in fire 
fighters. Ergonomics 2007;50:11:1897-1913.

Frings-Dresen MHW & Sluiter JK. Ontwikkeling van een PPMO 
voor repressief brandweerpersoneel. TBV 2008;16 (3):99-104
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