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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt het rapport ‘Werk en Inkomen, Rapportage 2015’ van het 
NIVEL-onderzoeksprogramma Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een 
chronische ziekte of beperking. In dit rapport worden ontwikkelingen in de arbeids- en 
inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte en/of langdurige beperkingen in 
Nederland over het afgelopen decennium beschreven. 
 
De Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking 
omvat drie deelmonitors waarin ontwikkelingen op verschillende terreinen van de zorg- 
en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking worden gevolgd. De 
drie deelmonitors zijn: participatiemonitor, monitor zorgvraag en de monitor werk & 
inkomen. Het onderhavige rapport beschrijft de meest recente resultaten van de monitor 
werk & inkomen. 
 
De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op halfjaarlijkse enquêtes onder de deelnemers 
aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Dit is een landelijk 
representatief panel van circa 3500 mensen met een lichamelijke chronische ziekte en/of 
matige tot ernstige lichamelijke beperkingen. Op deze plaats willen wij alle panelleden 
bedanken voor hun bereidheid om meerdere keren per jaar gegevens aan ons te 
verstrekken. Dankzij hen beschikken we inmiddels over een schat aan informatie over de 
zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. 
 
Voor de programmering en begeleiding van de monitor is een programmacommissie 
ingesteld. Lid van deze commissie zijn: de heer drs. F. Gardenbroek (voorzitter), de heer 
prof. dr. P.P. Groenewegen (NIVEL), mevrouw drs. M. Hempenius (Ieder(in)), mevrouw 
drs. M. Kersten (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), mevrouw dr. M.M.Y. de 
Klerk (Sociaal en Cultureel Planbureau), mevrouw ir. T.I. Lekkerkerk (NPCF) en 
mevrouw M. Wildeman (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Wij 
bedanken alle leden van de programmacommissie hartelijk voor hun inzet en bijdrage 
aan de totstandkoming van dit rapport. 
 
Utrecht, juli 2015 
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Beleidssamenvatting 
 
 
 
Dit rapport schetst een beeld van de ontwikkelingen in de arbeidssituatie en inkomens-
positie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Deze gegevens worden 
verzameld binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), een 
landelijk representatief panel van ruim 3.500 zelfstandig wonende mensen met een 
somatische chronische ziekte en/of matige tot ernstige lichamelijke beperkingen in de 
leeftijd vanaf 15 jaar. Doordat mensen met een chronische ziekte of beperking zelf de 
gegevens verstrekken vormt hun perspectief het uitgangspunt van deze rapportage.  
In dit rapport presenteren we werk- en inkomensgegevens over de periode 2005- 20131. 
De in dit rapport beschreven ontwikkelingen bieden een achtergrond waartegen de 
effecten van de hieronder beschreven nieuwe beleidsontwikkelingen kunnen worden 
afgezet. 
 
Ontwikkelingen in beleid: decentralisatie en terugtredende overheid 
Het huidige overheidsbeleid is gericht op deelname. Zo staat met de invoering van de 
Participatiewet en de Quotumwet de arbeidsparticipatie van diegenen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt hoog op de beleidsagenda. Daarnaast is er sprake van grote veranderin-
gen in de samenleving met betrekking tot de verdeling van taken en verantwoordelijk-
heden. We hebben te maken met decentralisatie waarbij taken van het rijk neergelegd 
worden bij gemeenten, die beleidsruimte krijgen om deze taken binnen de richtlijnen van 
de wet vorm te geven. Tegelijkertijd is er sprake van een terugtredende overheid die taken 
en verantwoordelijkheden steeds meer bij de burger neerlegt. Er wordt een groot beroep 
gedaan op mensen waar het gaat om onbetaald werk in de vorm van vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Decentralisatie en de terugtredende overheid spelen ook een rol bij de 
ontwikkelingen in het beleid rond de zorg. Bezuinigingen, zowel in de curatieve als 
langdurige zorg, leiden ertoe dat mensen meer zelf moeten gaan betalen. Gelijktijdig 
wordt er gesnoeid in de bestaande tegemoetkomingsregelingen die in het leven zijn 
geroepen om mensen met hoge zorgkosten te compenseren.  
 
Hieronder vindt u de kernboodschappen van dit rapport. 
 
Arbeidssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking gelijk gebleven 
Over de periode 2005-2013 zijn er weinig grote verschuivingen te zien in de arbeids-
situatie van mensen met een chronische ziekte of beperking (zie tabel 1 voor cijfers over 
2013). Wel fluctueert het percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat 
problemen ervaart met werk. In 2013 ervoer 24% van de mensen met een chronische 
ziekte of beperking werkgerelateerde problemen.  
 
Kijken we naar de subgroepen dan valt op dat het aandeel mensen met een chronische 
ziekte of beperking in de leeftijd van 55 tot 65 jaar dat arbeidsongeschikt is verklaard in 

1 Gegevens over werk zijn beschikbaar voor de periode 2005-2013, gegevens over inkomen voor de periode 2008-2013, 
gegevens over gezondheidsgerelateerde uitgaven voor de periode 2004-2013. 
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de periode 2005-2013 significant is toegenomen van 44% in 2005 naar 58% in 2013. 
Deze ontwikkeling druist in tegen het overheidsbeleid om de instroom in arbeidsonge-
schiktheidsregelingen te beperken. Waarschijnlijk is deze toename deels te wijten aan de 
economische crisis; oudere werknemers hebben vaker gezondheidsproblemen dan jongere 
en werkgevers hebben door de crisis een gebrek aan re-integratieplekken. Dit zorgt er 
mogelijk voor dat meer mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 
55 tot 65 jaar langer arbeidsongeschikt verklaard blijven.    
 
 
Tabel 1: Arbeidssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking, 2013 
 
Percentage dat in 2013… 15 tot 65-jarigen 

..een betaalde baan heeft voor minimaal 12 uur per week (netto 
arbeidsparticipatiegraad) 26 (BI 22-32) 
..(deels) arbeidsongeschikt is verklaard  52 (BI 46-59) 
..een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt 37 (BI 33-42) 
..problemen ervaart met werk 24 (BI 17-32) 
  
Percentage dat in 2013… 15-plussers 

..participeert in vrijwilligerswerk 17 (BI 14-20) 

..mantelzorg verleent 15 (BI 13-18) 
 
 
Duidelijke verschillen met algemene bevolking 
In 2013 ligt de netto arbeidsparticipatiegraad onder de groep mensen met een chronische 
ziekte of beperking een stuk lager dan onder de algemene bevolking (respectievelijk 26% 
en 66%)2. De ontwikkelingen over de tijd in beide groepen komen veel meer overeen. De 
omvang van de werkweek van werkende mensen met een chronische ziekte of beperking 
is met 25,7 uur per week in 2013 kleiner dan die van de werkzame algemene bevolking 
(gemiddeld 29,7 uur per week).  
 
Het percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat in 2013 een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen ligt, vanzelfsprekend, hoger dan onder de 
algemene bevolking (respectievelijk 37% en 9%).  
 
Kijken we naar onbetaald werk, dan zien we dat het aandeel mensen dat in 2013 
vrijwilligerswerk heeft verricht, lager ligt onder de groep mensen met een chronische 
ziekte of beperking dan onder de algemene bevolking (respectievelijk 17% en 50%). Met 
5 uur ligt het gemiddelde aantal uur dat zij in 2013 aan vrijwilligerswerk besteedden iets 
hoger dan onder de algemene bevolking (gemiddeld 4 uur per week).  
 
Verschil in arbeidssituatie mannen en vrouwen kleiner 
Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen met een chronische ziekte 
of beperking lijkt af te nemen. De arbeidsparticipatiegraad is in de periode 2005-2013 

2  De groep mensen met een chronische ziekte of beperking en de algemene bevolking zijn niet één op één met elkaar te 
vergelijken. Dit komt doordat beide groepen verschillen qua sociaal-demografische achtergrondkenmerken, zoals 
leeftijd en geslacht.  
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onder vrouwen weliswaar significant lager dan die onder mannen, maar bij mannen is een 
afname in participatiegraad zichtbaar en bij vrouwen niet. Overigens is de afname bij 
mannen (net) niet significant waardoor enige voorzichtigheid geboden is bij het trekken 
van conclusies. In 2013 werkten vrouwen met een chronische ziekte of beperking met 
gemiddeld 22,0 uur per week significant minder dan mannen (gemiddeld 32,5 uur).  
 
Het percentage mannen en vrouwen met een chronische ziekte of beperking dat arbeids-
ongeschikt is verklaard is in de periode 2005-2013 dichter bij elkaar komen te liggen. Het 
percentage vrouwen dat aangaf (deels) arbeidsongeschikt te zijn verklaard is in de periode 
2005-2013 significant toegenomen van 35% in 2005 tot 50% in 2013. Het percentage 
mannen dat arbeidsongeschikt is verklaard, is in diezelfde periode nagenoeg gelijk 
gebleven (58% in 2013). Tot 2012 was het percentage vrouwen dat aangaf arbeidsonge-
schikt te zijn verklaard significant lager dan het percentage mannen dat arbeidsongeschikt 
verklaard was. In 2012 en 2013 was dit verschil niet meer significant.  
In 2013 ontving 35% procent van de vrouwen met een chronische ziekte of beperking een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en 43% van de mannen. 
 
Het verschil in participatie in onbetaald werk tussen mannen en vrouwen met een 
chronische ziekte of beperking is over de periode 2005-2013 onveranderd. In 2013  
verlenen vrouwen meer mantelzorg buiten het huishouden dan mannen (respectievelijk 18 
en 10%). Voor wat betreft participatie in vrijwilligerswerk komen de percentages voor 
mannen en vrouwen in 2013 overeen (17%).   
 
Besteedbaar inkomen gedaald 
Gemiddeld bedroeg het – zelf gerapporteerde – besteedbaar inkomen van mensen met een 
chronische ziekte of beperking ouder dan 24 jaar in 2013 € 1.381 per maand (berekend 
voor een eenpersoonshuishouden). In de periode 2008-2013 is dit gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomen eerst gestegen, maar vanaf 2010 is een daling zichtbaar.  
Met € 1.967 per maand ligt het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen onder de 
algemene bevolking in 2013 een stuk hoger3. Ook verschilt de inkomensontwikkeling: in 
de algemene bevolking is het inkomen sinds 2010 minder sterk gedaald.  
 
Eigen uitgaven tussen 2004-2013 gelijk gebleven, laatste vijf jaar wel veranderingen 
In 2013 had 93% van de mensen met een chronische ziekte of beperking eigen uitgaven 
in verband met de gezondheid. Het percentage dat eigen kosten heeft, is niet significant 
veranderd over de periode 2004-2013. In 2013 bedroeg het gemiddelde maandbedrag dat 
men aan eigen uitgaven (exclusief premie zorgverzekering) kwijt is € 84. Over de periode 
2004-2013 fluctueert dit bedrag, maar er is geen sprake van een significante trend. Kijken 
we alleen naar de laatste vijf jaar (periode 2009-2013) dan is het gemiddelde bedrag aan 
gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven per maand wel significant veranderd: in de 
periode 2009 tot 2011 nam het bedrag toe tot € 94 (BI 86-101), terwijl van 2011 tot 2013 
het is afgenomen. Deze waargenomen trend is terug te zien onder mensen met een 
beperking en in de leeftijdsgroepen van 40 tot 65 jaar en van 65 jaar tot 75 jaar. Onder 
mensen met een chronische ziekte en in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder is de laatste 

3  Een deel van dit verschil is te verklaren doordat CBS een andere berekeningswijze hanteert voor het gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomen, zie ook paragraaf 5.1. 
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vijf jaar sprake van een significante toename van het gemiddelde maandbedrag aan 
gezondheidsgerelateerde uitgaven.  
In de periode 2009-2013 zijn er diverse (beleids)wijzigingen doorgevoerd die invloed 
hebben op de hoogte van de gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven. Bijvoorbeeld de 
stijging van het verplicht eigen risico van € 155 in 2009 naar € 350 in 2013 en de 
jaarlijkse wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering.  
 
Steeds meer mensen moeten spaarmiddelen aanboren of schulden maken 
Meer dan een kwart van de mensen met een chronische ziekte of beperking gaf in 2014 
aan spaarmiddelen aan te spreken of schulden te maken om in levensonderhoud te kunnen 
voorzien. In de periode 2007-2014 is dit percentage significant toegenomen. Dit percen-
tage ligt vier keer hoger dan onder de algemene bevolking, waar in de periode 2007-2014 
6% tot 7% van de huishoudens spaarmiddelen moest aanspreken of schulden moest 
maken. 
Bij eveneens ruim een kwart van de mensen met een chronische ziekte of beperking was 
in 2014 sprake van sociale deprivatie. Deze mensen kunnen vanwege financiële redenen 
bepaalde dingen niet hebben of niet doen die in onze samenleving als normaal worden 
beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezit van een auto, een lidmaatschap van 
een sociale of culturele vereniging of af en toe een avondje uitgaan. Ook hier is sprake 
van een toename in het percentage sociaal gedepriveerden tussen 2007 en 2014. 
 
Er is, uiteraard, een duidelijk verband tussen het beschikbaar inkomen4 en de ervaren 
financiële situatie: hoe lager het inkomen, des te groter de kans dat men spaarmiddelen 
aanspreekt of schulden maakt. Sociale deprivatie komt bovendien vaker voor in lagere 
inkomensgroepen. 
 
Aandachtspunten voor beleid en praktijk 
De uitkomsten in dit rapport geven aanleiding tot onderstaande aandachtspunten voor 
praktijk en beleid. 
- In 2013 ervaart 24% van de mensen met een chronische ziekte of beperking 

problemen met werk. Dit kunnen zowel problemen zijn rond het verkrijgen van werk 
als bij het uitvoeren van betaald werk. Het huidige overheidsbeleid is sterk gericht op 
verhoging van de arbeidsparticipatiegraad, door mensen te ondersteunen bij het 
vinden en verkrijgen van werk. Het is echter ook van belang om de mensen met een 
chronische ziekte of beperking die werk hebben, aan het werk te houden. Het 
percentage werkuitval is hoog onder mensen met een chronische ziekte of beperking. 
Eenmaal uitgevallen blijkt het heel lastig om deze mensen (die geen werkgever meer 
hebben) terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang om ook in te 
(blijven) zetten op werkbehoud. 

- De arbeidsongeschiktheid onder het oudere deel van de beroepsbevolking met een 
chronische ziekte of beperking is sterk toegenomen tot 58% in 2013. Dit is 
waarschijnlijk deels te verklaren door de economische crisis. Werkgevers hebben 
minder tijd en geld om zieke werknemers terug te begeleiden naar werk. Gezien de 
focus van de overheid op het verhogen van de arbeidsparticipatie, is het naast het 
begeleiden van mensen naar werk, ook van belang om werkgevers voldoende te 
ondersteunen bij het opzetten en inrichten van werk- en re-integratieplekken.  

4 Beschikbaar inkomen is het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen minus de eigen uitgaven in verband met gezondheid. 
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- Het aandeel mensen met een chronische ziekte of beperking dat aangeeft 
spaarmiddelen aan te spreken of schulden te maken is tussen 2007 en 2014 significant 
toegenomen. Omdat zij minder kansen hebben om (volledig) in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, vormen zij een kwetsbare groep. Met het oog op de 
veranderingen in de langdurige zorg en de ondersteuning is het van belang de 
ontwikkelingen op het gebied van de arbeids- en inkomenspositie van deze kwetsbare 
groep te monitoren. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Werk en inkomen 
Participeren in betaalde arbeid is een belangrijk manier om mee te doen in de samen-
leving. Betaald werk is een bron van eigenwaarde, kan voldoening schenken en kan 
mensen het gevoel geven ‘erbij te horen’. Daarnaast draagt het hebben van betaald werk 
bij aan het voeren van eigen regie. Gezond werk blijkt een krachtig ‘medicijn’ te zijn 
voor zelfredzaamheid (Buijs e.a., 2014). Het wel of niet participeren in betaalde arbeid 
heeft ook invloed op het verwerven van een inkomen en daarmee op de inkomenspositie. 
Werk en inkomen zijn daarmee belangrijke basisbehoeften. 
 
Niet voor iedereen is het hebben van betaald werk vanzelfsprekend. Mensen met een 
chronische ziekte of beperking worden in het vinden en uitvoeren van betaald werk vaak 
belemmerd door hun gezondheid. Dit heeft dan ook weer invloed op hun inkomen. Bij  
mensen met een chronische ziekte of beperking is er daarnaast ook regelmatig sprake van 
extra zorgkosten die mogelijk een negatieve invloed hebben op hun inkomenspositie. 
 
Ingrijpende ontwikkelingen in beleid rond werk en inkomen 
De mogelijkheid om te participeren in betaalde arbeid hangt niet alleen samen met de 
mogelijkheden en beperkingen van het individu, maar wordt ook beïnvloed door externe 
factoren. Denk daarbij aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals het langer doorwer-
ken, de toegenomen arbeidsparticipatie onder vrouwen en veranderingen in regelingen 
rond de stimulering van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Zo wordt in toenemende mate onderkend dat participeren in betaalde arbeid 
bereikbaar moet zijn voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Beleid is gericht 
op deelname. Enerzijds gebeurt dit vanuit een visie dat mensen benaderd moeten worden 
in wat wel mogelijk is. Anderzijds wordt dit ingegeven door de toenemende druk op de 
overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen. Met de invoering van de Participatiewet 
en de Quotumwet staat de arbeidsparticipatie van diegenen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt hoog op de beleidsagenda. Echter, een andere, tegengestelde ontwikkeling 
die invloed heeft op de arbeidsparticipatie is de economische crisis. Deze heeft de 
afgelopen jaren de arbeidsmarkt sterk beïnvloed en geleid tot een toename in werkloos-
heid en minder kansen voor mensen om aan het werk te komen. Dit heeft uiteraard ook 
zijn weerslag op de kansen van mensen met een chronische ziekte of beperking om werk 
te vinden of te behouden. 
 
Daarnaast is er sprake van grote veranderingen in de samenleving met betrekking tot de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. We hebben te maken met decentralisatie 
waarbij taken van het rijk neergelegd worden bij gemeenten, die beleidsruimte krijgen om 
deze taken binnen de richtlijnen van de wet vorm te geven (www.rijksoverheid.nl). 
Tegelijkertijd is er sprake van een terugtredende overheid die taken en verantwoordelijk-
heden steeds meer bij de burger neerlegt. Er wordt een groot beroep gedaan op mensen 
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waar het gaat om onbetaald werk in de vorm van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor 
mensen met een chronische ziekte, die veelal beperkte energie hebben, kan dit een 
belasting zijn, die mogelijk participatie in betaalde arbeid in de weg staat. 
Vrijwilligerswerk kan aan de andere kant ook juist een positieve invloed hebben op het 
vinden van betaald werk. Decentralisatie en de terugtredende overheid spelen ook een rol 
bij de ontwikkelingen in het beleid rond de zorg. Beleidswijzigingen en bezuinigingen 
beïnvloeden mogelijk de inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of 
beperking. Het terugtreden van de overheid betekent dat mensen meer zelf moeten gaan 
regelen rond hun zorg. Bezuinigingen, zowel in de curatieve als langdurige zorg, leiden 
ertoe dat mensen meer zelf moeten gaan betalen. Gelijktijdig wordt er gesnoeid in de 
bestaande tegemoetkomingsregelingen die in het leven zijn geroepen om mensen met 
hoge zorgkosten te compenseren. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking 
die veel of langdurig zorg nodig hebben kunnen deze ontwikkelingen een negatieve 
impact hebben op de toch al kwetsbare inkomenspositie. 
 
De werk- en inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of beperking 
Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de arbeidsdeelname en inkomenspositie 
van mensen met een chronische ziekte of beperking? In hoeverre vormen mensen met een 
chronische ziekte of beperking ten aanzien van hun arbeids- en financiële situatie een 
kwetsbare groep? Het is van groot belang de stand van zaken rond de werk- en inkomens-
positie van mensen met een chronische ziekte of beperking in beeld te brengen en te 
duiden in het licht van de genoemde ontwikkelingen in het (recente) verleden en de 
toekomst. Specifiek willen we in dit rapport aandacht geven aan verschillen tussen 
vrouwen en mannen met een chronische ziekte of beperking. In de algemene bevolking 
blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen en ook de inkomens-
positie van vrouwen is minder sterk dan die van mannen (Merens en Van den Brakel, 
2014). Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat vrouwen vaker last hebben van 
lichamelijke beperkingen dan mannen en dat dit een negatieve invloed heeft op de 
arbeidsdeelname van vrouwen (Knoops e.a., 2014).  
 
 

1.2 Rapportage Werk & Inkomen 2015 
 
Doelstelling 
Het doel van dit rapport over werk en inkomen is het in beeld brengen van de ontwik-
kelingen in de arbeids- en inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of 
beperking. Hiervoor worden gegevens over werk en inkomen over de periode 2005-20135 
gepresenteerd. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: arbeidsparticipatie, de relatie 
tussen arbeidsparticipatie en onbetaald werk, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen, 
inkomen, gezondheidsgerelateerde uitgaven, tegemoetkomingsregelingen en financiële 
tevredenheid. De ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen van mensen met 
een chronische ziekte of beperking worden geplaatst in de politieke, economische en 
maatschappelijke context. Daarnaast is dit rapport ook bedoeld om een uitgangspunt te 
schetsen waartegen toekomstige ontwikkelingen kunnen worden afgezet.  

5  Gegevens over werk zijn beschikbaar voor de periode 2005-2013, gegevens over inkomen voor de periode 2008-2013, 
gegevens over gezondheidsgerelateerde uitgaven voor de periode 2004-2013. 
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Mensen met een chronische ziekte of beperking 
In Nederland hebben bijna 5,3 miljoen mensen een chronische ziekte. Onder mensen 
jonger dan 65 jaar zijn dat er 3,5 miljoen, in deze leeftijdsgroep heeft ongeveer 25% een 
chronische aandoening. Onder mensen van 65 jaar en ouder ligt het percentage met een 
chronische ziekte met 70% veel hoger. Er zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen van 65 jaar 
en ouder met een chronische ziekte. Deze schattingen zijn gebaseerd op het voorkomen 
van 28 chronische ziekten in Nederlandse huisartsenpraktijken. Het gaat hierbij om 
ziekten als COPD, astma, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten (Nationaal Kompas 
Volksgezondheid, 2015).  
 
Het totaal aantal mensen met een matige of ernstige lichamelijke functiebeperking ligt in 
Nederland rond de 2,3 miljoen (waarvan ongeveer 1,3 miljoen jonger is dan 65 jaar en 
ongeveer 1 miljoen 65 jaar of ouder is). Deze mensen hebben ofwel een matige of 
ernstige motorische beperking, ofwel een matige of ernstige zintuiglijke beperking 
(visueel en/of auditief) (De Klerk e.a., 2012). 
  
Mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking vormen niet per definitie 
twee verschillende groepen. Veel mensen met een chronische ziekte ervaren lichamelijke 
beperkingen en bij een groot deel van de mensen met een lichamelijke beperking is de 
beperking het gevolg van een chronische ziekte (zie Figuur 1.1). Diabetes kan bijvoor-
beeld het gezichtsvermogen aantasten en artrose kan ertoe leiden dat mensen moeilijk 
lopen of daarbij pijn ervaren. 
 
 
Figuur 1.1: De populatie mensen met een chronische ziekte en/of beperking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten 
Om de arbeids- en inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of beperking 
in Nederland, alsmede de ontwikkelingen daarin, in kaart te brengen worden jaarlijks 
gegevens verzameld bij mensen met een chronische ziekte of beperking die deelnemen 
aan het National Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Het NPCG is een 
landelijk representatief panel van ruim 3.500 zelfstandig wonende mensen uit de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder met een medische gediagnosticeerde 
somatische ziekte en/of langdurige matige tot ernstige lichamelijke beperking. Panelleden 
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met een lichte lichamelijke beperking hebben allen een chronische ziekte. Deelnemers 
worden geworven via huisartsenpraktijken of zijn ingestroomd vanuit grootschalige 
bevolkingsonderzoeken. 
 
Doordat mensen met een chronische ziekte of beperking zelf de gegevens verstrekken 
vormt hun perspectief het uitgangspunt van deze rapportage. Belangrijk is dat we daar-
door niet alleen informatie krijgen over de feitelijke situatie, maar ook over de beleving 
van hun arbeids- en inkomenspositie. Bijlage 1 geeft meer achtergrondinformatie over het 
NPCG, de opzet, dataverzameling en respons.  
 
 

1.3 Hoofdvragen  
 
Hoofdvragen in deze rapportage zijn: 
1a Hoe heeft de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking 

zich ontwikkeld in de periode 2005-2013? 
1b Welke ervaringen hebben mensen met een chronische ziekte of beperking rond het 

verkrijgen, uitvoeren en behouden van werk anno 2013? 
 
2a In welke mate participeren mensen met een chronische ziekte of beperking in 

onbetaald werk, dat wil zeggen vrijwilligerswerk en mantelzorg? 
2b In welke mate hangt de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of 

beperking positief dan wel negatief samen met de participatie in onbetaald werk? 
 
3a Hoe heeft het gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor mensen met een 

chronische ziekte of beperking zich ontwikkeld in de periode 2005-2013? 
3b In welke mate participeren mensen met een chronische ziekte of beperking die 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn in betaalde arbeid? 
 
4a Hoe heeft het zelfgerapporteerde inkomen van mensen met een chronische ziekte of 

beperking zich ontwikkeld in de periode 2008-2013? 
4b Van welke tegemoetkomingsregelingen hebben mensen met een chronische ziekte of 

beperking gebruik gemaakt in 2013? 
4c Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de gezondheidsgerelateerde 

uitgaven van mensen met een chronische ziekte of beperking in de periode 2004-
2013? 

4d Hoe heeft de ervaren financiële situatie van mensen met een chronische ziekte of 
beperking zich ontwikkeld in de periode 2007-2014? 

 
 

1.4 Methodische verantwoording 
 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de wijze waarop de gegevens in dit rapport tot 
stand gekomen zijn. Uitgebreide informatie is te vinden in Bijlage 2.  
 
 

16 Werk & Inkomen, NIVEL 2015 



Standaardpopulatie 
Voor de verschillende jaren worden gemiddelde waarden of percentages op bepaalde 
indicatoren geschat en met elkaar vergeleken. Om de uitkomsten van de verschillende 
metingen met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk dat de samenstelling van 
de onderzoeksgroep op de verschillende meetmomenten vergelijkbaar is. Hiertoe is  
ervoor gekozen om de gegevens te berekenen voor een standaardpopulatie van mensen 
met een chronische ziekte en/of matige of ernstige beperking, welke is gebaseerd op alle 
nieuwe NPCG panelleden met een chronische ziekte of beperking over de periode 2006 
t/m 2010.  
 
Weegfactor 
In de algemene bevolking zitten ook mensen met een chronische ziekte of matige of 
ernstige beperking. Wanneer we de geschatte verdeling op bevolkingsniveau vergelijken 
met die zoals die door de jaren heen in het NPCG voorkomt, dan blijkt dat aan het NPCG 
in relatieve zin jaarlijks veel mensen met een chronische ziekte deelnemen. Omdat de 
verhouding op bevolkingsniveau geschat is op 47% mensen met een chronische ziekte en 
53% mensen met een beperking, is een weegfactor gemaakt waarmee vervolgens de 
samenstelling van het NPCG op ieder moment is gewogen naar de verhouding op 
bevolkingsniveau. Hierdoor kunnen uitspraken gedaan worden over de totale populatie 
mensen met een chronische ziekte of matige of ernstige beperking. 
 
Data-analyse 
De gegevens zijn geanalyseerd op basis van een multi-niveaumodel (Snijders & Bosker, 
1999). De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen meerdere jaren meedoen aan het 
onderzoek waardoor er statistische afhankelijkheid tussen de metingen bestaat. Ook kan 
er met dit model rekening worden gehouden met het feit dat sommige deelnemers 
afkomstig zijn van dezelfde huisartspraktijk. 
 
De resultaten van de multi-niveau analyses zijn schattingen van de gemiddelde waarden 
of percentages zoals die zouden gelden voor de totale standaardpopulatie van mensen met 
een chronische ziekte of beperking. Behalve het gemiddelde of percentage voor de totale 
populatie op het meest recente meetmoment, worden in dit rapport waar wenselijk of 
mogelijk ook de gemiddelde waarden of percentages voor een aantal subgroepen van 
mensen met een chronische ziekte of beperking geschat. Daarbij is getoetst of het effect 
van een bepaald kenmerk van een subgroep (bijvoorbeeld vrouw ten opzichte van man) 
significant is. Een dergelijk significant sekse-effect impliceert dat de gemiddelde waarde 
op een bepaalde indicator voor vrouwen met een chronische ziekte of beperking afwijkt 
van die van mannen met een chronische ziekte of beperking. Vanwege het grote aantal 
toetsingen dat wordt gedaan, is steeds een alpha van .01 gehanteerd. 
 
Door middel van trendanalyse is bovendien getoetst of in de loop van de tijd verschui-
vingen hebben plaatsgevonden. Hierbij worden in eerste instantie de jaargemiddelden van 
de opeenvolgende jaren voor de totale groep van mensen met een chronische ziekte of 
beperking getoetst, waarna ook voor onderscheiden subgroepen wordt getoetst of zich - 
naast de algemene trend - nog andere verschuivingen hebben voorgedaan, specifiek voor 
die subgroep. 
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Leeftijd 
Daar waar in deze rapportage wordt gerapporteerd over arbeidsparticipatie en (arbeids-
ongeschiktheids-)uitkeringen betreft het gegevens over mensen met een chronische ziekte 
of beperking in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Daar waar gerapporteerd wordt over 
onbetaald werk (vrijwilligerswerk en mantelzorg) betreft het gegevens over mensen met 
een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 15 jaar en ouder. Gegevens over de 
inkomenspositie worden gepresenteerd voor mensen met een chronische ziekte of 
beperking van 25 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat jonge mensen (15 tot en met 24 
jarigen) vaak nog niet financieel zelfstandig zijn, waardoor hun inkomenssituatie geheel 
anders is en derhalve op een andere wijze moet worden onderzocht. 
 
Vergelijking algemene bevolking 
Waar mogelijk wordt de situatie van mensen met een chronische ziekte of beperking in 
het rapport ook afgezet tegen de situatie van de algemene bevolking. Cijfers gebaseerd op 
de algemene bevolking zijn afkomstig van CBS -Statline en TNO-CBS (NEA). De 
verschillen tussen de mensen met een chronische ziekte of beperking en de algemene 
bevolking zijn voor een deel te verklaren door een andere samenstelling van de groepen. 
In de groep mensen met een chronische ziekte of beperking zitten verhoudingsgewijs 
bijvoorbeeld meer vrouwen en ouderen dan in de algemene bevolking (zie Bijlage 2 voor  
kenmerken van mensen met een chronische ziekte of beperking). Dit leidt tot onder- of 
overschattingen van de verschillen tussen beide groepen. Nemen we de 
arbeidsparticipatiegraad als voorbeeld, dan wordt het percentage mensen met een 
chronische ziekte of beperking dat een betaalde baan heeft ten opzichte van de algemene 
bevolking onderschat. Dit komt doordat vrouwen en ouderen minder vaak een betaalde 
baan hebben.  
 
 

1.5 Opzet van de rapportage 
 
De focus in deze rapportage ligt op de algemene trend, opmerkelijke ontwikkelingen en 
de stand van zaken in 2013. Voor uitgebreide (cijfer)informatie over verschillen naar 
onder meer leeftijd en opleidingsniveau voor 2013 verwijzen we naar de bijlagen en voor 
uitgebreide (cijfer)informatie over de hele periode 2004/5-2013 verwijzen we naar de 
online tabelservice NPCG van het NIVEL (zie Box 1.1).  
 
Om de resultaten in een bredere politieke, economische en maatschappelijke context te 
plaatsen wordt verwezen naar boxen die enerzijds informatie geven over de relevante 
politieke, economische of maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds de relatie 
leggen tussen deze ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de werk- en inkomenspositie 
van mensen met een chronische ziekte of beperking. 
 
In de opeenvolgende hoofdstukken worden de volgende aspecten van de werk- en 
inkomenspositie in beeld gebracht: in hoofdstuk 2 staat betaalde arbeid centraal. Er 
worden gegevens gepresenteerd over arbeidsparticipatie en de omvang van het betaalde 
werk. Daarnaast wordt ingegaan op het verkrijgen, uitvoeren en behouden van werk 
evenals problemen die mensen met een chronische ziekte ervaren rond betaalde arbeid. In 
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hoofdstuk 3 staat de relatie tussen betaald werk en onbetaald werk (vrijwilligerswerk en 
mantelzorg) centraal. Hoofdstuk 4 handelt over arbeidsongeschiktheid en uitkeringen. 
Naast trends in arbeidsongeschiktheid is er ook aandacht voor de mate waarin mensen 
met een chronische ziekte of beperking die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn 
participeren op de arbeidsmarkt. Hoofdstuk 5 gaat over inkomsten en uitgaven. Dit 
hoofdstuk laat trends in het zelfgerapporteerde inkomen zien. Daarnaast worden 
gezondheidsgerelateerde uitgaven en het gebruik van tegemoetkomingsregelingen in 
beeld gebracht. Tot slot worden ontwikkelingen in de ervaren financiële situatie 
geschetst. 
 
Leeswijzer  
In dit rapport beschrijven we de arbeidssituatie en inkomenspositie van de mensen met 
een chronische ziekte of beperking. De stand van zaken en ontwikkelingen op deze 
gebieden kunnen verschillen naar gelang bijvoorbeeld het type aandoening dat iemand 
heeft, diens ernst van de lichamelijke beperking, leeftijd, geslacht en opleiding. Dit is de 
reden dat we in dit rapport ook aandacht besteden aan deze zogenaamde subgroepen. 
Omwille van de leesbaarheid houden we per hoofdstuk/onderwerp zoveel mogelijk een 
vaste volgorde aan: 
 

1. Stand van zaken in 2013 en trend voor de groep mensen met een chronische 
ziekte of beperking. 
 

2. Stand van zaken in 2013 en trend vanuit gezichtspunt van de groep mensen met 
minimaal één medisch gediagnosticeerde chronische ziekte. 
 

3. Stand van zaken in 2013 en trend vanuit het gezichtspunt van mensen met 
minimaal één medisch gediagnosticeerde chronische ziekte naar aantal en 
soorten chronische aandoeningen.    
  

4. Stand van zaken in 2013 en trend vanuit gezichtspunt van de groep mensen met 
een lichamelijke beperking. 

 
5. Stand van zaken in 2013 en trend vanuit het gezichtspunt van mensen met een 

lichamelijke beperking naar matige of ernstige beperking en naar aard van de 
beperking. 
 

6. Stand van zaken in 2013 en trend naar geslacht, opleiding, leeftijd.    
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Box 1.1. Tabelservice NPCG   
 
In de online tabelservice van het NIVEL zijn gegevens opgenomen van het Nationaal Panel 
Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). U kunt hier meer informatie vinden over de 
arbeids- en inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. 
Daarnaast geeft de tabelservice informatie over de ervaren gezondheid, de zorgvraag en de 
ervaren kwaliteit van zorg van mensen met een chronische ziekte of beperking.  
 
De tabelservice wordt jaarlijks bijgewerkt met de meest recente cijfers. U vindt de tabelservice 
op: http://tabelservice.nivel.nl/selectie. 
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2 Betaald werk 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen: 
• De arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking is niet 

significant veranderd in de periode 2005-2013. 
• Het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen met een 

chronische ziekte of beperking is kleiner geworden in de periode 2005-2013. 
• Ongeveer een kwart van de mensen met een chronische ziekte of beperking 

ervaart problemen rond het verkrijgen, uitvoeren of behouden van werk. 

 
 
Het hebben van betaald werk is een belangrijke manier om mee te doen in de samen-
leving. Het beleid in Nederland is gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie 
onder meer onder mensen met een chronische ziekte of beperking, maar ook onder 
vrouwen. Het wel of niet participeren in betaalde arbeid hangt niet alleen samen met de 
mogelijkheden en beperkingen van het individu, maar ook met arbeidsmarktontwik-
kelingen en beleid. In Box 2.1 wordt een beeld geschetst van relevante ontwikkelingen op 
het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid. Een chronische ziekte of beperking 
kan een belemmering vormen bij het verkrijgen, uitvoeren en behouden van werk. In Box 
2.2 wordt een beknopt overzicht gegeven van behoeften van mensen met een chronische 
ziekte of beperking ten aanzien van werk en mogelijke ondersteuningsmaatregelen. 
 
 

2.1 Ontwikkelingen in arbeidsparticipatie 
 
Arbeidsparticipatie 
In 2013 gaf ruim een kwart (26%; BI 22-32) van de mensen met een chronische ziekte of 
beperking in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar6 aan een betaalde baan voor minstens 12 uur 
per week te hebben. Deze netto arbeidsparticipatiegraad7 is in de periode 2005-2013 niet 
significant gewijzigd (zie Figuur 2.1). Onder de algemene bevolking in de leeftijd van 15 
t/m 64 jaar bedroeg de netto arbeidsparticipatiegraad in 2013 66% (CBS-Statline, 2015a). 
Onder de algemene bevolking fluctueerde de arbeidsparticipatiegraad in deze periode 
tussen 64% en 68%.  
 
Kijken we naar de groep mensen die (tenminste) één medisch gediagnosticeerde 
chronische ziekte heeft (mensen met een chronische ziekte) dan bedroeg de  
arbeidsparticipatiegraad in 2013 25% (BI 21-29). Verschillen in arbeidsparticipatie zijn er 
tussen mensen met één chronische aandoening en mensen met multimorbiditeit (hier: drie 
of meer chronische aandoeningen): in 2013 verrichte 30% (BI 24-36) van de eerste   

6  Hier wordt een leeftijdsgrens van 65 jaar gehanteerd, hoewel de pensioenleeftijd voor enkele respondenten al is 
toegenomen tot 65 jaar en enkele maanden. 

7   De netto arbeidsparticipatiegraad geeft het percentage van de potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) aan dat een 
betaalde baan heeft van minimaal 12 uur per week, conform de definitie die het CBS hanteert. 
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Figuur 2.1: Netto arbeidsparticipatiegraad van mensen met een chronische ziekte of 
beperkinga en van de algemene bevolkingb (15 t/m 64 jaar), 2005-2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

a Bron NIVEL-Tabelservice 
b Bron CBS-Statline 
 
 
groep betaald werk ten opzichte van slechts 16% (BI 12-22) van de laatste groep. Er zijn 
geen significante verschillen in de arbeidsparticipatiegraad tussen mensen met verschil-
lende soorten chronische aandoeningen8. 
 
Kijken we naar de participatie in betaalde arbeid vanuit het gezichtspunt van de aan-
wezigheid van lichamelijke beperkingen dan zien we dat de arbeidsparticipatiegraad van 
mensen met een matige of ernstige beperking in 2013 17% bedroeg (BI 13-21). 
Verschillen in arbeidsparticipatie zijn er tussen mensen met een matige en ernstige 
beperking: in 2013 verrichte 22% (BI 18-28) van de groep met een matige beperking 
betaald werk ten opzichte van 10% (BI 6-15) van de groep met een ernstige beperking. 
De arbeidsparticipatiegraad verschilt niet naar de aard van de lichamelijke beperking9. In 
Figuur 2.2 is de arbeidsparticipatie weergegeven van mensen met een chronische ziekte 
of beperking naar aantal chronische aandoeningen en naar de ernst van de beperking. De 
genoemde percentages voor 2013 wijken niet significant af van de percentages in de 
periode daarvoor, wat betekent dat er geen sprake is van toe- of afname in de arbeids-
participatiegraad onder mensen met een chronische ziekte of een beperking naar aantal 
chronische aandoeningen of ernst van de beperking. 
 
 

8  Hierbij wordt gekeken naar de zogenaamde index-ziekte de chronische ziekte waar de respondent het eerst mee 
geconfronteerd is. 

9  Onderscheid wordt gemaakt tussen: motorisch, zintuigelijk, motorisch en visueel, motorisch en auditief, motorisch, 
visueel en auditief. 
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Figuur 2.2: Arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte en mensen met 
een beperking, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* p<0.01 ten opzichte van referentiecategorie (ref) 

 
 
Box 2.1. Arbeidsmarktontwikkelingen 
 
Economische crisis 
• De economische crisis, die in 2008 aanving met de kredietcrisis in de VS, heeft een grote 

invloed op de economische- en arbeidsmarktontwikkelingen in de jaren die erop volgen. 
Gedurende de crisisjaren is de Nederlandse economie gekrompen met 4,5% (eerste kwartaal 
2014 vergeleken met eerste kwartaal 2008). Het besteedbaar inkomen is gedaald evenals het 
consumentenvertrouwen. Daarnaast is er sprake van een daling in de werkzame 
beroepsbevolking, in het aantal vacatures en in de vraag naar flexibele arbeid, terwijl de 
werkloosheid is toegenomen (CBS, 2010; 2012; 2014). 

• Groepen die extra risico lopen bij een economische neergang zijn arbeidsongeschikten, 
instromers op de arbeidsmarkt (jongeren), laagopgeleiden en mannen in conjunctuurgevoelige 
sectoren als de ICT en de bouwnijverheid (CBS, 2012). 

• Van de mensen met een chronische ziekte of beperking is een aanzienlijk deel (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt. Zij vormen daarmee een risicogroep die relatief veel nadeel kan 
ondervinden aan de gevolgen van de economische crisis. Dat kan zowel gaan om gevolgen 
voor het vinden of behouden van werk als gevolgen voor hun inkomenspositie. 

 
Arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een arbeidsbeperking 
• De Nederlandse overheid wil dat zoveel mogelijk mensen betaald werk verrichten, dat geldt 

ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De afgelopen jaren hebben er veel wijzigingen 
plaatsgevonden in het beleid op dit gebied.  
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- vervolg- Box 2.1. Arbeidsmarktontwikkelingen 
 
 In de Wet werk en inkomen (WIA), de opvolger van de Wet arbeidsongeschiktheids-

verzekering (WAO), is het accent vanaf 2006 sterk gericht op het bevorderen van de 
arbeidsparticipatie onder mensen met een arbeidsbeperking. Binnen de WIA zijn er twee 
regelingen. De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bedoeld voor 
werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (35% tot 80%) of die volledig 
arbeidsongeschikt zijn, maar die een redelijke kans hebben op herstel. Het doel van de 
regeling is dat werknemers zoveel mogelijk aan het werk blijven. De tweede is de 
Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Deze is bedoeld 
voor mensen die niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kunnen verdienen en ook 
niet meer beter kunnen worden. De WIA is zo ingericht dat mensen met een arbeidsbeperking 
die (deels) werken altijd meer verdienen dan mensen die niet werken. 

• De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) is bedoeld voor 
mensen die op jonge leeftijd (voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie –vóór hun 30ste-) 
een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Deze wet is in 1998 ingegaan en was in 
eerste instantie gericht op inkomensbescherming. Vanaf 2010 staat bevorderen van 
arbeidsparticipatie voorop. Deze insteek wordt versterkt met de komst van de Participatiewet 
die vanaf 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong vervangt. Vanaf dan hebben alleen 
mensen met een ziekte of handicap die nu en in de toekomst niet meer kunnen werken nog 
recht op Wajong. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen die na 1 januari 2015 recht zouden 
hebben gekregen op een Wajong-uitkering vallen vanaf dan onder de Participatiewet.  

 Wajongers met een uitkering van voor 2015 worden door het UWV herbeoordeeld om te 
bepalen of ze al dan niet beschikken over arbeidsvermogen. Hebben zij nog wel 
arbeidsvermogen dan wordt vanaf 1 januari 2018 hun uitkering verlaagd naar 70% van het 
minimumloon. Daarnaast ontvangen zij hulp van het UWV bij het vinden van geschikt werk 
(Rijksoverheid, 2015d).  

• De Participatiewet en daaraan gekoppeld de Quotumwet, die in 2015 hun intrede doen, zijn 
bedoeld om het aandeel mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Gemeenten worden verantwoordelijk en krijgen meer mogelijkheden om maatwerk te leveren. 
Zij gaan zogenaamde werkbedrijven aansturen die als doel hebben om werkgevers die mensen 
met een arbeidsbeperking in dienst nemen te ‘ontzorgen’. Deze werkbedrijven zijn een 
samenwerkingsverband tussen het UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en de 
gemeente. De Quotumwet stelt dat gemeenten samen met het bedrijfsleven verantwoordelijk 
worden voor het creëren van 150.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking 
(waarvan 25.000 bij de overheid). 

 Op de tekentafel was de Quotumwet aanvankelijk gericht op mensen met een 
arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Al 
snel is het beleid verbreed en moeten gemeenten ondersteuning bieden bij het vinden van 
werk aan alle mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast is in maart 2015 een wetsvoorstel 
ingediend voor harmonisatie van de stimuleringsinstrumenten binnen de Participatiewet, 
waardoor het voor werkgevers niet financieel aantrekkelijker is om voor een specifieke 
doelgroep te kiezen (in de huidige opzet geldt bijvoorbeeld het instrument “loondispensatie” 
voor een Wajonger en het instrument “loonkostensubsidie” voor de gemeentelijke doelgroep. 
In het instrument voor Wajongers is echter een mobiliteitsbonus opgenomen waardoor het 
voor een werkgever financieel aantrekkelijker kan zijn om een Wajonger aan te nemen). Door 
deze aanpassingen krijgen alle mensen met een arbeidsbeperking meer gelijke kansen op 
passend werk en komt een grotere groep mensen met een chronische ziekte of beperking in 
aanmerking voor ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. 
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Arbeidsparticipatie onder vrouwen en mannen 
In Nederland zijn er grote verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen, 
maar er is wel sprake van veranderingen: met name vrouwen zijn de afgelopen jaren meer 
gaan deelnemen aan betaalde arbeid (Merens e.a., 2014). We hebben onderzocht of dit 
ook bij vrouwen met een chronische ziekte of beperking het geval is. De bevindingen 
laten zien dat de arbeidsparticipatiegraad onder vrouwen met een chronische ziekte of 
beperking in de periode 2005-2013 significant lager is dan die onder mannen met een 
chronische ziekte of beperking. In 2013 nam 23% (BI 18-28) van de vrouwen deel aan de 
arbeidsmarkt ten opzichte van 33% (BI 26-40) van de mannen. Figuur 2.3 (ononder-
broken lijn) laat zien dat de arbeidsparticipatiegraad van mannen en vrouwen met een 
chronische ziekte of beperking in de periode 2005-2013 wel dichter bij elkaar is komen te 
liggen. Bij mannen is een afname in de participatiegraad zichtbaar, bij vrouwen is dat niet 
het geval. Overigens is de afname bij mannen (net) niet significant, waardoor 
voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies.  
 
 
Figuur 2.3: Netto arbeidsparticipatiegraad van vrouwen en mannen met een chronische 

ziekte of beperkinga en in de algemene bevolkingb (15 t/m 64 jaar), 2005-
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

a Bron NIVEL-Tabelservice 
b Bron CBS-Statline 
 
 
De gesignaleerde trend (afname bij mannen, maar niet bij vrouwen) vertoont overeen-
komsten met de bevindingen in de algemene bevolking (zie Figuur 2.3 onderbroken lijn): 
tussen 2008 en 2013 is de arbeidsparticipatiegraad onder vrouwen ongeveer gelijk 
gebleven en vertoont de arbeidsparticipatiegraad onder mannen en lichte daling (CBS-
Statline, 2015a). Verondersteld wordt dat deze verschillen tussen vrouwen en mannen 
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samenhangen met verschillen in sectoren waarin zij werkzaam zijn. Mannen zouden meer 
geraakt worden door de economische crisis dan vrouwen, omdat zij meer werkzaam zijn 
in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw en de ICT-sector (Bierings e.a., 2014; 
CBS, 2013) (zie ook Box 2.1). 
 
Arbeidsparticipatie onder verschillende leeftijdsgroepen 
Verschillen zijn er in arbeidsparticipatiegraad tussen jongere en oudere mensen met een 
chronische ziekte of beperking. Zoals te verwachten is de arbeidsparticipatiegraad in de 
leeftijdsgroep van 55 t/m 64 jaar het laagst, namelijk 19% (BI 15-24). Dit is significant 
lager dan in de leeftijdsgroep van 15 t/m 39 jaar en de leeftijdsgroep van 40 t/m 54 jaar, 
waar de arbeidsparticipatiegraad respectievelijk 40% (BI 31-50) en 36% (BI 30-44) 
bedraagt. In de periode 2005-2013 is de arbeidsparticipatiegraad in alle drie de leeftijds-
groepen niet significant veranderd. 
 
Omvang van de werkweek 
Mensen met een chronische ziekte of beperking (die tenminste 12 uur per week betaald 
werk verrichten) werkten in 2013 gemiddeld 25,7 uur per week (BI 24,0-27,5). Er is door 
de jaren heen geen significante toe- of afname in de omvang van de werkweek van men-
sen met een chronische ziekte of beperking waargenomen. De omvang van de werkweek 
van mensen met een chronische ziekte of beperking is kleiner dan die in de algemene 
bevolking, waar in 2013 gemiddeld 29,7 uur per week werd gewerkt10 (TNO/CBS, 2015). 
Ook in de omvang van de werkweek bestaan verschillen tussen mannen en vrouwen. 
Mannen met een chronische ziekte of beperking werkten in 2013 gemiddeld 32,5 uur per 
week (BI 30,5-34,5). Vrouwen met een chronische ziekte of beperking werkten met  
gemiddeld 22,0 uur (BI 20,1-23,8) significant minder uren. Dit is minder dan de gemid-
delde omvang van de werkweek onder de algemene werkende bevolking, dat in 2013 
respectievelijk 34,4 en 24,6 uur bedroeg (TNO/CBS, 2015). Er zijn geen significante 
verschillen in de omvang van de werkweek tussen de verschillende leeftijdsgroepen van 
mensen met een chronische ziekte of beperking. 
 
Bijlage 3 bevat gegevens over de arbeidsparticipatiegraad (Tabel B3.1) en de omvang van 
de werkweek (Tabel B3.2) onder verschillende subgroepen van mensen met een 
chronische ziekte of beperking in 2013. 
 
Hoewel de arbeidsparticipatiegraad lager is onder mensen met een chronische ziekte of 
beperking dan onder de algemene bevolking, laten de ontwikkelingen over de tijd zien dat 
de arbeidsparticipatiegraad onder vrouwen en mannen zich ontwikkeld zoals dat ook 
onder de algemene bevolking is te zien. Mensen met een chronische ziekte of beperking 
lijken dus niet extra te worden getroffen door de economische crisis. Mogelijk spelen ten 
tijde van crisis andere selectiecriteria een rol waardoor selectie op basis van gezondheid 
minder belangrijk is (Schuring e.a. 2007). Een effect van de economische crisis op de 
arbeidsparticipatiegraad van mensen met een chronische ziekte of beperking kan zich 
mogelijk ook vertraagd voordoen en pas op een later moment zichtbaar worden.  

10  Bij de berekening van de omvang van de werkweek worden bij de algemene bevolking ook die personen meegerekend 
die een betaalde baan hebben voor minder dan 12 uur per week. De genoemde gemiddelde omvang van de werkweek 
onder de algemene bevolking is daarmee een onderschatting ten opzichte van het gemiddelde onder mensen met een 
chronische ziekte of beperking. 
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De netto arbeidsparticipatiegraad van de totale groep mensen met een chronische ziekte 
of beperking is niet toe- of afgenomen in de periode 2005-2013. De komende jaren zal 
duidelijk worden of het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een arbeids-
beperking zijn vruchten afwerpt en de arbeidsparticipatiegraad doet stijgen. 
 
 

2.2 Het verkrijgen, uitvoeren en behouden van betaald werk anno 2013 
 
Solliciteren 
Ook onder mensen met een chronische ziekte of beperking zijn er die geen betaald werk 
hebben, maar wel een werkwens: zij zouden graag betaald werk verrichten (De Putter 
e.a., 2015). Daarnaast zijn er mensen met een chronische ziekte of beperking die wel 
werk hebben, maar graag een andere baan zouden vinden. Aan de panelleden van het 
NPCG die niet vervroegd gepensioneerd zijn is in 2013 gevraagd of zij inspanningen 
verricht hebben om (ander) werk te verkrijgen in het voorafgaande jaar en zo ja, hoe vaak 
en in hoeverre die inspanningen succesvol waren. Van de mensen met een chronische 
ziekte of beperking gaf in 2013 21% (BI 16-26) aan inspanningen te hebben verricht om 
(ander) betaald werk te vinden. Hiervan gaf ongeveer de helft (49% BI 35-63) aan 
gesolliciteerd te hebben naar een (andere) baan in het jaar voorafgaand aan de enquête. 
De intensiteit van het solliciteren liep uiteen van 1 tot 98 keer met een gemiddelde van 23 
(BI 16-30) sollicitaties in het jaar voorafgaand aan de enquête. Bij 53% (BI 27-78) van de 
mensen met een chronische ziekte of beperking die actief op zoek waren naar een nieuwe 
baan heeft de sollicitatie geleid tot het verkrijgen van betaald werk. Omdat de groep die 
inspanningen verricht om aan (ander) werk te komen klein is, zijn de betrouwbaarheids-
intervallen groot en is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de gegevens11. 
 
Problemen rond betaald werk 
Het hebben van een chronische ziekte of beperking kan een belemmering zijn bij het 
uitvoeren van betaald werk, maar ook rond het verkrijgen van werk kunnen problemen 
optreden evenals rond de tevredenheid met de werksituatie (Klabbers e.a., 2014;  
Steenbeek, 2014). Aan de panelleden van het NPCG is de vraag voorgelegd: “Heeft u de 
laatste tijd problemen met werk gehad of met uw baan? Voorbeelden: u kunt niet aan de 
slag komen; u dreigt ontslagen te worden; het bevalt u niet; u krijgt te weinig waardering 
voor uw werk; u verdient te weinig; de sfeer is slecht.” De bevindingen laten zien dat 
bijna een kwart (24%, BI 17-32) van de mensen met een chronische ziekte of beperking 
in 2013 werkgerelateerde problemen had. Dit percentage vertoont in de periode 2005-
2007 een daling, in de periode 2008-2012 een stijging en tussen 2012 en 2013 weer een 
daling. Er is hier sprake van een significante polynomiale trend. Een groot deel van de 
mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar ervaart 
dus geen problemen rond betaald werk. Voor sommigen van hen zal betaald werk 
mogelijk geen issue zijn, omdat ze arbeidsongeschikt zijn of (vervroegd) met pensioen 
zijn.   

11  Een groot betrouwbaarheidsinterval wil zeggen dat het werkelijke percentage binnen de populatie van mensen met een 
chronische ziekte of beperking flink kan afwijken van het hier vermelde percentage (puntschatting) berekend op een 
steekproef. In dit geval kan met een zekerheid van 95% gesteld worden dat het werkelijke percentage binnen de totale 
populatie ligt tussen 27% en 78%. Tenminste ruim een kwart had dus een succesvolle sollicitatie in 2013. 
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Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim onder mensen met een chronische ziekte of beperking is hoger dan het 
ziekteverzuim onder de algemene bevolking. Het kan hier om zowel kort als langdurig 
ziekteverzuim gaan. In 2013 gaf 60% (BI 48-71) van de mensen met een chronische 
ziekte of beperking met een betaalde baan aan minimaal één keer verzuimd te hebben 
wegens ziekte in het afgelopen jaar. Over de periode 2005-2013 fluctueert dit percentage, 
met een piek in 2012, maar er is geen sprake van een significante trend. Het percentage 
ziekteverzuim ligt wel consistent hoger dan het ziekteverzuim onder de algemene 
bevolking (zie Figuur 2.4). Gemiddeld verzuimden mensen met een chronische ziekte of 
beperking 3,2 (BI 2,6-3,7) keer in het voorafgaande jaar. Het gemiddeld aantal dagen dat 
zij verzuimden bedroeg 30 (BI 20-42) dagen. Deze aantallen liggen hoger dan onder de 
algemene bevolking, waar in 2013 gemiddeld 1,1 keer werd verzuimd en het gemiddelde 
aantal verzuimdagen op 7,0 uitkwam12 (CBS-Statline/TNO, 2015). 
 
In Box 2.2 wordt een beknopt overzicht gegeven van wat bekend is over belemmeringen 
en behoeften van mensen met een chronische ziekte of beperking ten aanzien van betaald 
werk. Bestaande maatregelen om de werksituatie van mensen met een chronische ziekte 
of beperking te verbeteren worden kort beschreven evenals de effectiviteit van deze 
maatregelen. 
 
 
Figuur 2.4: Percentage mensen met ziekteverzuim onder werkzame mensen met een 

chronische ziekte of beperkinga en onder de algemene bevolkingb, 2005-
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice   b Bron CBS-Statline  

12   Bij de berekening van de verzuimfrequentie wordt bij de algemene bevolking uitgegaan van alle werknemers (i.p.v. 
alleen de werknemers die verzuimen). De genoemde verzuimfrequentie onder de algemene bevolking is dus een 
onderschatting ten opzichte van de frequentie onder mensen met een chronische ziekte of beperking. 
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Box 2.2. Belemmeringen, behoeften en ondersteuning  
 
Belemmeringen 
• Mensen met een chronische ziekte of beperking die geen werk hebben, maar dit wel zouden 

willen geven bijna allemaal aan problemen of belemmeringen te voorzien. Veel genoemd 
worden: problemen bij het zoeken naar werk, gebrek aan begrip bij werkgever en collega’s, 
belemmeringen veroorzaakt door de gezondheidstoestand en gebrek aan mogelijkheden om 
werk aan te passen als dat mogelijk is (De Putter e.a., 2015).  
 

Behoeften 
• Uit een behoeftepeiling van TNO (Steenbeek, 2014) onder werkenden met een chronische 

ziekte blijkt dat er behoefte is aan de volgende maatregelen om werk en 
mogelijkheden/beperkingen als gevolg van de chronische ziekte beter op elkaar af te stemmen: 
1) vermindering van de werkdruk, 2) coaching en informatie op het werk over werken met een 
chronische ziekte, 3) lagere taakeisen, 4) (extra) pauze en 5) klimatologische aanpassingen. 
Uit aanvullend onderzoek onder focusgroepen komt naar voren dat er vooral ook veel behoefte 
is aan openheid, bespreekbaarheid en begrip voor de invloed die de ziekte en het werk op 
elkaar kunnen hebben. 

 
Ondersteuning 
• In Nederland worden verschillende maatregelen bedacht en uitgevoerd die aansluiten op de 

hierboven genoemde behoeften van mensen met een chronische ziekte ten aanzien van werk. 
Deze maatregelen zijn vooral gericht op: informatievoorziening, coaching/individuele 
begeleiding, trainingen/cursussen/e-learning en lotgenoten contact (Steenbeek, 2014). 

• De effectiviteit van veel van deze maatregelen is moeilijk aan te geven, omdat er weinig over 
bekend is. Uit internationaal onderzoek blijkt dat onderzochte maatregelen gericht op het 
bevorderen van het gesprek met leidinggevenden en collega’s door meer dan 50% van de 
mensen met een chronische ziekte als effectief wordt beschouwd, terwijl maatregelen gericht 
op flexibele werkuren, minder werkuren of verandering in taken door ongeveer 80% van de 
mensen met een chronische ziekte als effectief wordt beschouwd (Steenbeek, 2014). 
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3 Onbetaald werk en de samenhang met betaald werk 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen: 

• Van de mensen met een chronische ziekte of beperking doet 17% 
vrijwilligerswerk en 15% verleent mantelzorg in 2013. 

• Vrouwen participeren vaker dan mannen in mantelzorg en dit is niet veranderd 
tussen 2005 en 2013. 

• Er is geen sprake van een duidelijke samenhang tussen het participeren in 
vrijwilligerswerk en het hebben van betaald werk. 

• Er is geen sprake van een duidelijke samenhang tussen het verlenen van 
mantelzorg en het hebben van betaald werk. 

 
 
Met het terugtreden van de overheid wordt er steeds meer een beroep gedaan op burgers 
om taken in de vorm van vrijwilligerswerk en mantelzorg op zich te nemen. Mensen met 
een chronische ziekte of beperking worden veelal beperkt in hun energie. Het doen van 
vrijwilligerswerk of mantelzorg kan een dusdanige belasting zijn dat het uitvoeren van 
betaald werk bemoeilijkt. Anderzijds kan met name vrijwilligerswerk juist ook positief 
bijdragen aan het vinden van betaald werk. Bovendien vergroot vrijwilligerswerk 
mogelijk het welbevinden, omdat het een belangrijke manier is om deel te nemen aan de 
samenleving. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de participatie in 
onbetaald werk, daarna wordt de samenhang met betaald werk belicht. In Box 3.1 wordt 
een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen ten aanzien van de Wet langdurige 
zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)2015 en wordt een relatie gelegd met mantelzorg, vrijwilligerswerk en betaald 
werk.  
 
 

3.1 Onbetaald werk 
 
Vrijwilligerswerk 
Vragen over vrijwilligerswerk zijn voorgelegd aan alle panelleden van 15 jaar en ouder. 
In 2013 gaf 17% (BI 14-20) van de mensen met een chronische ziekte of beperking aan 
dat zij vrijwilligerswerk deden13. Zij deden dat gemiddeld 5,3 uur (BI 4,6-6,1) per week. 
Onder de algemene bevolking van 15 jaar en ouder is de participatie in vrijwilligerswerk 
groter: in 2013 gaf 50% aan vrijwilligerswerk te verrichten14. Het gemiddeld aantal uur 
dat zij aan vrijwilligerswerk besteden ligt met gemiddeld vier uur (CBS, 2015) lager dan 

13  De vraag die zij voorgelegd kregen luidde: ‘Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk dat in 
georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging, kerk/moskee, school, politieke partij) onbetaald wordt 
uitgevoerd’. 

14  Onder vrijwilligerswerk wordt hier verstaan: vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 
maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten. 
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onder mensen met een chronische ziekte of beperking. In de periode 2005-2013 is het 
percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat vrijwilligerswerk verricht 
ongeveer gelijk gebleven.  
 
Als we specifiek kijken naar de groep mensen met een chronische aandoening, dan is er 
sprake van een significante polynomiale trend: tussen 2005 en 2009 is er eerst sprake van 
een lichte toename in vrijwilligerswerk, gevolgd door een daling. Tussen 2009 en 2013 is 
vervolgens weer sprake van een lichte stijging tot 19% (BI 17-22) in 2013. De mate waar-
in mensen met een chronische ziekte vrijwilligerswerk doen verschilt niet naar de soort of 
het aantal chronische ziekten waaraan ze lijden. Kijken we specifiek naar de groep 
mensen met een beperking, dan doet 16% (BI 13-19) in 2013 in vrijwilligerswerk. De 
mate van participatie verschilt niet tussen mensen met een matige en een ernstige 
beperking en ook niet naar de aard van de beperking (zie Bijlage 4, Tabel B4.1). 
 
Vrouwen en mannen met een chronische ziekte of beperking participeren evenveel in 
vrijwilligerswerk. Verschillen in de participatie in vrijwilligerswerk zijn er in 2013 wel 
naar leeftijd en opleidingsniveau: mensen van 65 jaar en ouder doen minder vrijwilligers-
werk dan degenen in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar en hoger opgeleiden doen meer 
vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden (zie Bijlage 4, Tabel B4.1). 
 
Mantelzorg 
In 2013 gaf 15% (BI 13-18) van de mensen met een chronische ziekte of beperking aan 
mantelzorg te verlenen aan mensen buiten het eigen huishouden. Zij deden dat gemiddeld 
4,9 uur (BI 3,9-5,9) per week. Over de periode 2005-2013 schommelt het aandeel mensen 
met een chronische ziekte of beperking dat mantelzorg verleent (significante polynomiale 
trend) (zie Figuur 3.1).  
 
Als we specifiek kijken naar de groep mensen met een chronische aandoening, dan ver-
leent 15% (BI 13-18) in 2013 mantelzorg. Dit percentage verschilt niet significant voor 
mensen met één chronische aandoening en mensen met multimorbiditeit. Kijken we naar 
het verlenen van mantelzorg vanuit het oogpunt van mensen met lichamelijke beperkin-
gen dan verleent in 2013 12% (BI 10-15) mantelzorg. Het verlenen van mantelzorg 
verschilt niet tussen mensen met matige of ernstige beperkingen (zie Bijlage 4, Tabel 
B4.2). 
 
Vrouwen verlenen vaker mantelzorg dan mannen. In 2013 gaf 18% (BI 15-22) van de 
vrouwen met een chronische ziekte of beperking aan mantelzorg te verlenen aan mensen 
buiten het huishouden. Voor mannen met een chronische ziekte of beperking is dat met 
10% (BI 8-13) significant minder vaak het geval. Zoals Figuur 3.1 laat zien, is het ver-
schil tussen mannen en vrouwen in het verlenen van mantelzorg over de periode 2005-
2013 steeds ongeveer hetzelfde gebleven. Verschillen in het verlenen van mantelzorg zijn 
er verder naar leeftijd en opleidingsniveau. Het percentage mensen met een chronische 
ziekte of beperking in de leeftijd van 40 t/m 64 jaar dat mantelzorg verleent is significant 
hoger dan het percentage onder de leeftijdsgroep 15 t/m 39 jaar.  
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Figuur 3.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking (totaal, vrouwen 
en mannen) dat mantelzorg verleenta, 2005-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
 
 
Hoger opgeleiden verlenen vaker mantelzorg dan lager opgeleiden (zie Bijlage 4, Tabel 
B4.2). Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar mantelzorg (waarbij ook 
mantelzorg aan mensen binnen het huishouden wordt meegerekend) laat zien dat 60% 
van de mantelzorgers vrouw is en dat met name mensen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar 
mantelzorg verlenen (De Boer & De Klerk, 2013). 
 
De tijdsinvestering in mantelzorg aan personen buiten het eigen huishouden door mensen 
met een chronische ziekte of beperking bedroeg in 2013 4,9 uur (BI 4,0-5,9). Over de 
periode 2005-2013 lijkt er sprake van een kwadratische trend (eerst neemt het aantal uur 
toe en daarna af), maar deze is (net) niet significant. Uit de Gezondheidsmonitor 2012 
(GGD’en, CBS & RIVM, 2012) blijkt dat het gemiddeld aantal uren dat in de algemene 
bevolking werd besteed aan mantelzorg in 2012 uitkwam op 10,8 uur 15. 
 
 

3.2 De samenhang tussen onbetaald werk en betaald werk 
 
Het beroep dat gedaan wordt op burgers om zowel betaald als onbetaald werk te doen 
neemt toe. Dat geldt ook voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Omdat 
mensen met een chronische ziekte of beperking veelal kampen met een beperkte energie 
en zelf vaak ook belemmerd worden bij het uitvoeren van taken en bezigheden, zijn zij 
mogelijk beperkter belastbaar dan mensen zonder chronische ziekte of beperking. De 
vraag is dan ook of in deze doelgroep de wens om de arbeidsparticipatie te vergroten 

15  Dit onderzoek is uitgevoerd onder mensen van 19 jaar en ouder en het betreft mantelzorg aan mensen binnen en buiten 
eigen huishouden. 
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samen kan gaan met de wens (of noodzaak) om zich tevens in te zetten voor het doen van 
(meer) vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg. 
 
Vrijwilligerswerk en betaald werk 
Betaald werk en vrijwilligerswerk kunnen op verschillende manieren samenhangen en 
elkaar beïnvloeden. Enerzijds is het mogelijk dat mensen met een chronische ziekte of 
beperking dusdanig belemmerd worden door hun aandoening of beperking dat een com-
binatie van betaald werk en vrijwilligerswerk niet haalbaar is. Het doen van vrijwilligers-
werk kan dan het participeren in betaald werk in de weg staan (of omgekeerd). Anderzijds 
kan vrijwilligerswerk mogelijk ook een opstapje zijn naar een betaalde baan. In dat geval 
draagt het doen van vrijwilligerswerk positief bij aan het participeren in betaalde arbeid. 
 
De bevindingen laten zien dat van de mensen met een chronische ziekte of beperking die 
in 2013 vrijwilligerswerk deden, 17% (BI 10-29) dit combineert met betaald werk. Onder 
de groep mensen met een chronische ziekte of beperking die géén vrijwilligerswerk 
deden in 2013 ligt het percentage dat betaald werk verricht met 35% (BI 28-42) niet 
significant hoger. Bij deze analyses is gecorrigeerd voor onder andere leeftijd en ernst 
van de lichamelijke beperking, omdat deze achtergrondkenmerken van invloed zijn op de 
mate waarin men vrijwilligerswerk verricht en participeert in betaalde arbeid16. Omdat 
mensen met een chronische ziekte die werk met vrijwilligerswerk combineren mogelijk 
minder uren werken dan mensen die dit niet combineren, is deze relatie ook onderzocht. 
Mensen met een chronische ziekte of beperking die in 2013 vrijwilligerswerk verrichte, 
werkten gemiddeld 26,4 uur (BI 21,6-31,2). Dit is niet significant minder dan diegenen 
die in 2013 hun werk niet met vrijwilligerswerk combineerden (26,0 uur (BI 23,5-28,5)). 
We vinden daarmee geen bewijs voor de aanname dat mensen met een chronische ziekte 
of beperking die betaald werk met vrijwilligerswerk combineren minder uren werken. 
 
Mantelzorg en betaald werk 
In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is het verlenen van mantelzorg meestal minder een 
vrijblijvende keuze, ook als het de zorg voor familieleden of andere naasten buiten het 
eigen huishouden betreft. De vraag is of het verlenen van mantelzorg door mensen met 
een chronische ziekte of beperking ten koste gaat van de participatie in betaald werk.   
 
De bevindingen laten zien dat van de mensen met een chronische ziekte of beperking die 
in 2013 mantelzorg verleenden, 37% (BI 23-53) ook betaald werk verrichtte. Onder de 
groep mensen met een chronische ziekte of beperking die géén mantelzorg verleenden, 
verrichtte 28% (BI 22-35) in dat jaar betaald werk. Vergelijken we deze cijfers, dan 
concluderen we dat het verlenen van mantelzorg niet samen lijkt te hangen met het 
participeren in betaalde arbeid. Bij deze analyses is gecorrigeerd voor achtergrondken-
merken als leeftijd en ernst van de lichamelijke beperking, omdat deze achtergrond-
kenmerken van invloed zijn op de mate waarin men mantelzorg verleent en participeert in 
betaalde arbeid. Onderzoek van De Boer en De Klerk (2013) laat zien dat onder de 
algemene bevolking wel verbanden bestaan tussen het verlenen van betaalde arbeid en 

16  Zouden we daar in deze analyse geen rekening mee houden dan zou een mogelijk verschil in participatie in betaald werk 
niet toe te schrijven zijn aan het wel of niet verrichten van vrijwilligerswerk, maar aan een verschil in ernst van de 
beperking of een verschil in leeftijd tussen de groep die wel of niet vrijwilligerswerk doet. 
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mantelzorg, maar dat die niet moeten worden overschat. Veelal is het zo dat 
mantelzorgers vrije tijd inleveren om mantelzorg te kunnen (blijven) combineren met 
betaalde arbeid. Of dat ook geldt voor mensen met een chronische ziekte of beperking 
kunnen we op grond van onze bevindingen niet concluderen, maar aangezien het 
percentage mensen met betaalde arbeid onder mantelzorgers en niet-mantelzorgers niet 
erg verschilt, is dit wel aannemelijk.  
 
Het is de vraag hoe de combinatie van mantelzorg en betaalde arbeid zich in de toekomst 
zal ontwikkelen, nu er steeds meer nadruk wordt gelegd op langer zelfstandig thuis 
wonen van ouderen en mensen met een beperking, waarbij mantelzorg een vangnet moet 
vormen. Belangrijke veranderingen in het zorgbeleid die hierop aansturen worden kort 
toegelicht in Box 3.1. 
 
 
Box 3.1. Beleidswijzigingen in de zorg (Wmo, Zvw en Wlz) 
 
Per 1 januari 2015 is de organisatie van de zorg en ondersteuning veranderd. Met deze 
hervorming wil de overheid bewerkstelligen dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en 
dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat bij het vaststellen van de benodigde zorg, men eerst kijkt naar wat iemand zelf nog kan (met 
hulp van de omgeving). Er zal met andere woorden meer rekening gehouden worden met 
mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk (Rijksoverheid, 2015a).  
Diverse taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgeheveld naar de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg aan 
mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, komt te vallen onder de 
nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) (Ministerie van VWS, 2014a). 
 
Wmo 2015 
De Wmo regelt hulpmiddelen en voorzieningen waardoor mensen zelfstandig kunnen 
functioneren en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wmo. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
ondersteuning thuis (zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen) en persoonlijke 
verzorging in het verlengde van deze begeleiding (zoals wassen en aankleden). Ondersteuning 
van vrijwilligers en mantelzorgers is eveneens onderdeel van de Wmo geworden.  
Mensen die ondersteuning willen, krijgen een gesprek met de gemeente om te bepalen wat nodig 
is. Hierbij kijkt men ook naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. 
De gemeente kan bijvoorbeeld overbelasting bij de mantelzorger voorkomen door tijdelijk de 
zorg over te laten nemen door professionele krachten of vrijwilligers (respijtzorg). De uiteindelijk 
voorgestelde ondersteuning kan per gemeente verschillen. Zij hebben grote beleidsvrijheid hoe zij 
de nieuwe Wmo inrichten (Ieder(in), 2015). 
 
Zvw 
Sinds 1 januari 2015 regelt de zorgverzekeraar de verpleging en verzorging thuis. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. De huisarts of de 
wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is. Hierbij kijkt men ook naar de belastbaarheid 
van de mantelzorger. De wijkverpleegkundige helpt vervolgens om de afgesproken zorg te 
regelen, samen met mensen in de omgeving van de zorgbehoevende en professionele 
zorgverleners (Ministerie van VWS, 2014b). 
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- vervolg- Box 3.1. Beleidswijzigingen in de zorg (Wmo, Zvw en Wlz) 
 
Wlz 
De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. De Wlz is er voor mensen die de 
hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te ontvangen, moet 
een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of 
de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de wet. 
 
Gevolgen 
Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen zowel in de hoedanigheid van cliënt als 
mantelzorger te maken krijgen met bovenstaande hervormingen in de zorg. De verwachting is dat 
vaker een beroep op mantelzorgers zal worden gedaan om zorg te verlenen of de verleende zorg 
te intensiveren. Gezien de vaak beperkte energie van mensen met een chronische ziekte of 
beperking is het de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor hun gezondheid in het algemeen en 
arbeidsparticipatie in het bijzonder. 
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4 Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen: 

• De helft van de mensen met een chronische ziekte of beperking tussen de 15 en 
65 jaar is in 2013 geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. 

• Het aandeel vrouwen dat arbeidsongeschikt is verklaard nam in de periode 
2005-2013 toe. 

• In de periode 2005-2013 is het gebruik van (arbeidsongeschiktheids)uitkeringen 
onder mensen met een chronische ziekte of beperking gelijk gebleven. 

 
 
Voor een deel van de mensen met een chronische ziekte of beperking is het niet mogelijk 
of beperkt mogelijk om betaalde arbeid te verrichten; zij zijn gedeeltelijk of volledig 
arbeidsongeschikt. Afhankelijk van de mate waarin zij arbeidsongeschiktheid zijn 
verklaard en de duurzaamheid van hun arbeidsongeschiktheid, komen zij al of niet in 
aanmerking voor een bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering. Box 4.1 geeft 
achtergrondinformatie over de verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In dit 
hoofdstuk wordt de arbeidsongeschiktheid onder mensen met een chronische ziekte of 
beperking in beeld gebracht evenals de arbeidsparticipatiegraad onder mensen die 
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast wordt een beeld geschetst van het 
gebruik van (arbeidsongeschiktheids)uitkeringen. 
 
 

4.1 Arbeidsongeschiktheid 
 
In 2013 gaf 52% (BI 46-59) van de mensen met een chronische ziekte of beperking aan 
dat zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren verklaard17. Tussen 2008 en 2012 
steeg het percentage mensen dat aangaf (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn 
verklaard van 41% (BI 35-47) naar 55% (BI 49-60), maar over de hele periode 2005-2013 
is geen sprake van een significante trend (zie Figuur 4.1). 
 
Kijken we specifiek naar mensen bij wie een chronische ziekte is vastgesteld, dan komt 
naar voren dat in 2013 51% (BI 46-56) van deze groep (geheel of gedeeltelijk) arbeids-
ongeschikt verklaard was. Verschillen in arbeidsongeschiktheid zijn er tussen mensen 
met één chronische ziekte (44%, BI 38-50) en mensen met multimorbiditeit (61%, BI 52-
68). Verschillen zijn er ook onder mensen met lichamelijke beperkingen. Van de totale 
groep mensen met een (matige of ernstige) beperking was in 2013 67% (BI 61-73) 
arbeidsongeschikt verklaard, maar onder degenen met een matige beperking kwam 
(geheel of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid minder vaak voor (57%, BI 50-63), dan 
onder degenen met een ernstige beperking (80%, BI 73-86). 
  

17  Onderzocht onder mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 
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Figuur 4.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar dat (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is 
verklaard, 2005-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
 
 
Arbeidsongeschiktheid onder vrouwen en mannen 
In 2013 gaf 50% (BI 43-56) van de vrouwen ten opzichte van 58% (BI 50-65) van de 
mannen aan (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn verklaard. Eerder hebben 
we al geconstateerd dat de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen en mannen in de periode 
2005-2013 dichter bij elkaar is komen te liggen. Dat blijkt ook het geval te zijn voor het 
percentage vrouwen en mannen dat (deels) arbeidsongeschikt is verklaard. De bevindin-
gen laten zien dat in de periode 2005-2013 het percentage vrouwen dat aangaf arbeids-
ongeschikt te zijn verklaard significant toenam van 35% (BI 29-41) in 2005 tot 50% (BI 
43-56) in 2013. Het percentage mannen dat arbeidsongeschikt is verklaard, bleef in 
diezelfde periode nagenoeg gelijk. Tot 2012 was het percentage vrouwen dat aangaf 
arbeidsongeschikt te zijn verklaard significant lager dan het percentage mannen dat 
arbeidsongeschikt verklaard was. In 2012 en 2013 was dat verschil niet meer significant.  
 
Arbeidsongeschiktheid onder verschillende leeftijdsgroepen 
Arbeidsongeschiktheid hangt ook samen met de leeftijd van mensen met een chronische 
ziekte of beperking. In 2013 waren mensen in de leeftijd van 55 t/m 64 jaar significant 
vaker arbeidsongeschikt verklaard dan mensen in de leeftijd van 15 t/m 39 jaar 
(respectievelijk 58%, BI 51-65 en 40% , BI 30-51; zie Bijlage 5, Tabel B5.1). Het blijkt 
dat het aandeel mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar dat arbeidsongeschikt is verklaard 
in de periode 2005-2013 significant is toegenomen. In 2005 was 44% (BI 38-51) van hen 
arbeidsongeschikt verklaard, in 2013 was dat toegenomen tot 58% (BI 51-65). In de 
leeftijdsgroep van 15 t/m 39 jaar en 40 t/m 54 jaar is geen sprake van een verandering in 
het aandeel mensen dat arbeidsongeschikt is verklaard in de periode 2005-2013.  
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We vonden geen verschillen in de mate waarin mensen met een chronische ziekte of 
beperking arbeidsongeschikt zijn verklaard naar hun opleidingsniveau (zie Bijlage 5, 
Tabel B5.1). 
 
De toename van het percentage oudere werknemers dat arbeidsongeschikt is verklaard, is 
waarschijnlijk deels te wijten aan de economische crisis. Oudere werknemers hebben 
vaker gezondheidsproblemen dan jongere en werkgevers hebben door de crisis een 
gebrek aan re-integratieplekken. Dit zorgt er mogelijk voor dat meer mensen met een 
chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 55 tot 65 jaar langer arbeidsongeschikt 
verklaard blijven.    
 
Mate van arbeidsongeschiktheid 
Van de mensen met een chronische ziekte of beperking die arbeidsongeschikt zijn, is het 
merendeel volledig arbeidsongeschikt verklaard, dat wil zeggen 80 tot 100% arbeidsonge-
schikt. In 2013 was dat 72% (BI 67-77). Een klein deel is minder dan 35% arbeids-
ongeschikt verklaard, in 2013 ging dat om 10% (BI 5-18) van de totale groep die arbeids-
ongeschikt is verklaard. In de periode 2005-2013 fluctueren deze percentages licht, maar 
er is geen sprake van een significante trend.  
 
 

4.2 Arbeidsparticipatie naar mate van arbeids(on)geschiktheid 
 
Het beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen, naar vermogen, betaald werk 
verrichten. Dat betekent dat ook mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard 
of bij wie de verwachting is dat hun arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, 
gestimuleerd worden om zo veel mogelijk aan het werk te gaan of te blijven. 
 
Er is binnen de groep mensen met een chronische ziekte of beperking een duidelijk ver-
schil in arbeidsparticipatiegraad18 tussen mensen die volledig (80-100%) arbeidsonge-
schikt zijn verklaard en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard (uitgesplitst 
naar minder dan 35% en 35-80%) (zie tabel 4.1). De arbeidsparticipatie onder mensen die 
arbeidsongeschikt zijn verklaard voor minder dan 35% bedroeg in 2013 79% (BI 50-94 ). 
De arbeidsparticipatiegraad onder mensen die 35-80% arbeidsongeschikt waren verklaard 
lijkt in 2013 met 38% (BI 22-56 ) een stuk lager, maar vanwege de kleine aantallen zijn 
de betrouwbaarheidsintervallen groot en is geen sprake van een significant verschil met 
de arbeidsparticipatiegraad onder mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn 
verklaard. Onder de groep mensen die in 2013 volledig arbeidsongeschikt waren 
verklaard is een klein deel dat betaald werk verricht. De arbeidsparticipatiegraad onder 
deze groep bedroeg 5% (BI 1-18 ) in 2013 en dat is significant lager dan de 
arbeidsparticipatiegraad onder mensen met een chronische ziekte of beperking die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard. 
 
 
 
 

18 Het betreft mensen die 12 uur of meer per week betaalde arbeid verrichten. 
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Tabel 4.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat participeert 
op de arbeidsmarkt, naar percentage arbeidsongeschiktheid, 2013 

 
 Percentage  BI 95% 
<35% arbeidsongeschikt 79  50 - 94 
35-80% arbeidsongeschikt 38  22 - 56 
>80% arbeidsongeschikt 5  1 - 18 
 
 

4.3 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
 
Of mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en welke arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ze dan ontvangen, hangt samen met de mate waarin ze arbeidsongeschikt 
zijn verklaard, het jaar waarin ze voor het laatst zijn gekeurd en de verwachting ten aan-
zien van verbetering dan wel stabilisatie of verslechtering van de gezondheidssituatie. In 
Box 4.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. Onder de mensen met een chronische ziekte of beperking die arbeidsonge-
schikt zijn verklaard heeft het merendeel recht op een WIA of WAO uitkering. Daarnaast 
is er een kleinere groep die een WAZ of Wajong uitkering ontvangt. Waar in deze 
rapportage wordt gerapporteerd over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, kan het een 
WIA of WAO uitkering betreffen, maar ook een WAZ of Wajong uitkering. 
 
In 2013 gaf 37% (BI 33-42) van de mensen met een chronische ziekte of beperking in de 
leeftijd van 15 t/m 64 jaar aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen. Het 
percentage is een stuk lager dan de 52% die in hetzelfde jaar aangaven geheel of ge-
deeltelijk arbeidsongeschikt te zijn verklaard. Dat komt waarschijnlijk doordat niet alle 
mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ontvangen. Bijvoorbeeld, indien men voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is 
verklaard, komt men niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Voor de WAO geldt 
een ondergrens van tenminste 15% en voor de Wajong een ondergrens van tenminste 
25% arbeidsongeschiktheid. Ook mensen die als zelfstandig ondernemer zich niet hebben 
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ontvangen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering 
wanneer zij arbeidsongeschikt worden. 
 
In de periode 2005-2013 is er onder de totale groep van mensen met een chronische 
ziekte of beperking geen sprake van een significante trend. Kijken we naar de groep 
mensen met een chronische ziekte (ongeacht de aanwezigheid of ernst van hun 
beperkingen), dan is dat wel het geval: het percentage mensen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering is binnen deze groep over de periode 2005-2013 toegenomen, al ging die 
toename niet geleidelijk (er is sprake van een significante lineaire en een significante 
polynomiale trend). In 2013 bedroeg het percentage mensen met een chronische ziekte 
dat een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid kreeg 37% (BI 33-41). Onder mensen 
met één chronische ziekte was dat 32% (BI 27-37), terwijl bij mensen met 
multimorbiditeit bij 45% (BI 38-52) sprake was van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Vooral mensen met een neurologische aandoening ontvangen relatief vaak een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering, 53% (BI 43-63). Kijken we vanuit de aanwezigheid van 
beperkingen, dan komt naar voren dat 53% (BI 47-58) in 2013 een arbeidsongeschikt-
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heidsuitkering ontving. Over de periode 2005-2013 is hierin geen significante trend 
opgetreden. Binnen de groep mensen met een beperking, blijkt de ernst van de 
beperkingen bepalend voor de kans op het gebruik van een arbeidsongeschiktheids-
uitkering: van de mensen met een ernstige beperking heeft 65% (BI 57-72) een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ten opzichte van 44% (BI 39-50) onder mensen met een 
lichte beperking (zie Bijlage 5, Tabel B5.2). 
 
 
Figuur 4.2: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking (totaal, vrouwen 

en mannen) met een arbeidsongeschiktheidsuitkeringa, 2005-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
 
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen onder mannen en vrouwen 
Wanneer we het gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van vrouwen en mannen  
naast elkaar leggen, dan zien we dat de percentages met een uitkering over de periode 
2005-2013 dichter bij elkaar zijn komen te liggen, maar dat er zowel bij vrouwen als 
mannen geen sprake is van een significante trend over de tijd. In 2013 was het percentage 
vrouwen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering 35% (BI 30-40); onder mannen 
bedroeg dit 43% (BI 36-50). Deze percentages verschillen niet significant van elkaar (zie 
Figuur 4.2). Onder de algemene bevolking is een zelfde trend zichtbaar. Mannen 
ontvangen vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar vrouwen hebben een grote 
inhaalslag gemaakt. Vrouwen hebben een grotere kans op een uitkering op grond van de  
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) dan mannen. Een moge-
lijke verklaring is de slechtere arbeidscondities en arbeidsverhoudingen in de functies 
waarin veel vrouwen werkzaam zijn. Ook kunnen er verschillen zijn in benadering van 
mannen en vrouwen bij de re-integratie naar werk bij ziekte. Verder kan het te maken 
hebben met biologische verschillen in ziekte en ziektebeleving tussen mannen en 
vrouwen (Van Echtelt e.a., 2012). 
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De leeftijd en het opleidingsniveau van mensen met een chronische ziekte of beperking 
hangen niet samen met de mate waarin zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen 
(zie Bijlage 5, Tabel B5.2). 
 
 

4.4 Bijstandsuitkering en werkloosheidsuitkering 
 
In 2013 ontving 4% (BI 2-6) van de mensen met een chronische ziekte of beperking in de 
leeftijd van 15 t/m 64 jaar naar eigen zeggen een bijstandsuitkering. In de periode 2005-
2013 heeft zich geen verandering voorgedaan in het percentage mensen met een 
chronische ziekte of beperking dat een bijstandsuitkering heeft. In algemene bevolking 
had ongeveer 2% in 2013 recht op een bijstandsuitkering en in de periode 2005-2013 is 
dit percentage niet sterk gewijzigd (CBS Statline, 2015b). 
 
Een klein deel van de mensen met een chronische ziekte of beperking heeft een 
werkloosheidsuitkering. In 2013 was dat 5% (BI 3-8). In de periode 2005-2013 is dit niet 
significant veranderd. In de totale bevolking bedroeg het werkloosheidscijfer in januari 
2013 4%19(CBS Statline, 2015c). 
 
 

19  Het gaat om geregistreerde personen bij het UWV Werkbedrijf van 16 tot 65 jaar die: niet of minder dan twaalf uur per 
week werken én - beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk hebben aanvaard waardoor 
ze ten minste twaalf uur per week gaan werken in procenten van de beroepsbevolking 

 Box 4.1. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAO, WIA, WAZ, Wajong 
 
In de ontwikkeling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is de nadruk verplaatst van het 
verzekeren van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid naar het bevorderen en 
benutten van arbeidsgeschiktheid. 
 

 WAO staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. In deze wet staat inkomensbescherming 
voorop. Er zijn twee soorten uitkeringen binnen deze wet. De eerste uitkering betreft een tijdelijke 
loondervingsuitkering voor mensen ouder dan 33 jaar. Na afloop van de tijdelijke 
loondervingsuitkering kan een vervolguitkering starten die doorloopt tot de AOW-leeftijd. Wie 
jonger is dan 33 jaar krijgt direct te maken met de vervolguitkering. Bij veranderende gezondheid 
kan een herkeuring plaatsvinden, die invloed kan hebben op de hoogte van de WAO-uitkering. 
Wanneer uit de herkeuring blijkt dat niet meer dan 85% van het laatstverdiende loon verdiend kan 
worden, dan blijft de uitkering gehandhaafd. Is dit wel het geval, dan stopt de WAO-uitkering. De 
WAO is eind 2005 vervangen door de WIA. Alleen degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-
uitkering ontvingen hebben nog recht op deze uitkering (Rijksoverheid, 2015b). 

  
 WIA is de opvolger van de WAO en staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In 

deze wet staat het bevorderen en benutten van arbeidsgeschiktheid centraal. Iedereen die voor een 
werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht 
op WIA-uitkering (was respectievelijk 1 jaar en 15% onder de WAO). Er zijn 2 WIA-uitkeringen: 
de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij minstens 35% 
arbeidsongeschiktheid en/of redelijk kans op herstel en de Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA) bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.  
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 - vervolg- Box 4.1. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAO, WIA, WAZ, Wajong 
  
 De WGA-uitkering is meestal een loongerelateerde uitkering. Na deze uitkering volgt ofwel een 

loonaanvulling van 70% als betrokkene minstens 50% van zijn of haar restcapaciteit benut, ofwel 
een aanzienlijk lagere vervolguitkering. Het principe achter deze regeling is dat werken loont: de 
combinatie van loon met een aanvulling leidt tot een aanzienlijk hoger inkomen dan alleen een 
uitkering. Een IVA-uitkering is bedoeld als inkomensbescherming tot aan de AOW-leeftijd 
(Rijksoverheid, 2015c). 
De WIA stimuleert ook werkgevers om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te 
houden. De werkgever moet bijvoorbeeld aantonen dat deze in de wachttijd van de werknemer al 
het mogelijke gedaan heeft om iemand weer aan de slag te krijgen. 
 
WAZ betekent Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Tot 1 augustus 2004 was de 
WAZ de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen 
die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden en niet eerder een WAZ-uitkering hebben 
aangevraagd, kunnen nu nog een WAZ-uitkering krijgen. De uitkering stopt wanneer een 
zelfstandige meer dan twee maanden minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Raakt deze persoon 
daarna weer meer dan 25% arbeidsongeschikt dan kan de verzekering opnieuw aangevraagd 
worden. 
 
De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) is bedoeld voor mensen 
die op jonge leeftijd (voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie –vóór hun 30ste-) een 
langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 
een groot deel van de Wajong. Vanaf dan hebben alleen mensen met een ziekte of handicap die nu 
en in de toekomst niet meer kunnen werken recht op Wajong. De hoogte van een Wajong-
uitkering is 75% van het minimumloon. Jonggehandicapten die wel kunnen werken en die na 1 
januari 2015 recht zouden hebben gekregen op een Wajong-uitkering, krijgen van de gemeente een 
bijstandsuitkering en hulp bij het vinden van geschikt werk (zie ook Box 2.1) (Rijksoverheid, 
2015d). 
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5 Inkomsten en uitgaven 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen: 

• Het (zelfgerapporteerde) besteedbare inkomen van mensen met een chronische 
ziekte of beperking is in de periode 2008-2010 gemiddeld toegenomen en in de 
periode 2010-2013 gedaald. 

• Het besteedbaar inkomen van mensen met een chronische ziekte of beperking is 
sinds 2010 sterker gedaald dan in de algemene bevolking. 

• Gezondheidsgerelateerde uitgaven werden in 2013 door 93% van de mensen met 
een chronische ziekte of beperking gemaakt en bedroegen gemiddeld € 1.080.  

• Over de periode 2004-2013 is geen sprake van een significante toe- of afname 
van de gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven per maand. Dit is wel het geval 
wanneer we alleen kijken naar de laatste vijf jaar (2009-2013).  

• Het aanspreken van spaarmiddelen / het maken van schulden is toegenomen in 
de periode 2007-2014, evenals de sociale deprivatie.  

 
 
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de inkomenspositie van mensen met 
een chronische ziekte of beperking ongunstiger zou zijn dan de gemiddelde inkomens-
positie in de algemene bevolking. Zo heeft een niet onaanzienlijk deel van de mensen met 
een chronische ziekte jonger dan 65 jaar geen betaald werk en moet rondkomen van een 
uitkering, die vaak lager is dan wat men met betaald werk zou kunnen verdienen. Mensen 
van 65 jaar en ouder kunnen een inkomensnadeel ondervinden omdat ze door hun 
beperkingen minder hebben kunnen werken, waardoor minder pensioen is opgebouwd. 
Daarnaast hebben mensen met een chronische ziekte of beperking vaak extra kosten 
gerelateerd aan hun aandoening of beperking. Deels kunnen die extra kosten worden 
gecompenseerd door gebruik te maken van tegemoetkomingsregelingen die (speciaal) 
voor deze groep gelden. In Box 5.1 t/m 5.5 worden de tegemoetkomingsregelingen en de 
recente veranderingen daarin kort uiteengezet. 
In dit hoofdstuk gaan we na wat het besteedbaar inkomen is van mensen met een 
chronische ziekte of beperking, welke gezondheidsgerelateerde uitgaven zij hebben, van 
welke tegemoetkomingsregelingen zij gebruikmaken en hoe zij hun financiële situatie 
ervaren. Het betreft hier steeds mensen met een chronische ziekte of beperking van 25 
jaar en ouder. 
 
 

5.1 Besteedbaar inkomen 
 
Voor de berekening van het besteedbaar inkomen is uitgegaan van het zelfgerapporteerde 
netto maandinkomen van het huishouden. Bij dit inkomen is de kinderbijslag en de 
zelfgerapporteerde zorgtoeslag opgeteld. De nominale premie van de basisverzekering is 
van het netto maandinkomen afgetrokken. Om de inkomenspositie van verschillende 
groepen mensen met een chronische ziekte of beperking te kunnen vergelijken, is het 
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nodig om rekening te houden met de samenstelling van het huishouden waarvan de 
persoon met een chronische ziekte of beperking deel uitmaakt. Dit vanwege 
schaalvoordelen als een huishouden uit meer dan één persoon bestaat. Hiertoe is het 
besteedbaar inkomen met behulp van een equivalentiefactor omgerekend naar een 
gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (CBS, 2004). Het gestandaardiseerd besteedbaar 
inkomen geeft het besteedbaar inkomen dat zou gelden als er sprake is van een 
eenpersoonshuishouden. 
 
Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 
In 2013 hadden mensen met een chronische ziekte of beperking gemiddeld een gestan-
daardiseerd besteedbaar inkomen van € 1.381 (BI 1.334-1.429) per maand.  
In de periode 2008-2013 is dit gestandaardiseerd besteedbaar inkomen significant 
veranderd (significante kwadratische trend): in de periode 2008 tot 2010 nam het toe, 
terwijl van 2010 tot 2013 het is afgenomen (zie Figuur 5.1). In de algemene bevolking 
bedroeg het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 2013 € 1.967 per maand20 (zie 
Figuur 5.1). Daarmee is het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van 
mensen met een chronische ziekte of beperking in 2013 een stuk lager dan onder de 
algemene bevolking21.  
 
 
Figuur 5.1: Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van mensen met een chronische 

ziekte of beperkinga ,en in de algemene bevolking b 2008-2013 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Bron NIVEL-Tabelservice   b Bron CBS-Statline  

20  Deze gegevens zijn berekend voor de totale bevolking en zijn dus niet één op één te vergelijken met het gestandaardi-
seerd besteedbaar inkomen van mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 25 jaar en ouder. 

21  Mogelijk kan dit verschil voor een deel worden verklaard door een verschillende berekeningswijze, waarbij de basis 
voor de berekening van het besteedbaar inkomen onder mensen met een chronische ziekte of beperking het netto 
huishoudinkomen is, terwijl bij de berekening van het besteedbaar inkomen onder de algemene bevolking het bruto 
huishoudinkomen de basis vormt. Tevens gaan we bij de berekening van het besteedbaar inkomen voor de groep 
mensen met een chronische ziekte of beperking uit van enkele zelfgerapporteerde gegevens, zoals het netto 
huishoudinkomen en de ontvangen zorgtoeslag. 
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Opvallend is dat de inkomensontwikkeling in de periode 2008-2013 verschilt: onder de 
algemene bevolking is er sprake van een lichte toename in het gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomen. Bij deze inkomensontwikkeling is echter geen rekening gehouden 
met inflatie. Kijken we in de algemene bevolking naar de ontwikkeling in het gestan-
daardiseerd besteedbaar inkomen in de periode 2007-2012 (in prijzen van 2012) dan zien 
we dat er sprake is van een continue daling. Zouden we voor het inkomen van mensen 
met een chronische ziekte of beperking ook een inflatiecorrectie toepassen dan neemt het 
inkomen in de periode 2010-2013 sterker af dan nu uit Figuur 5.1 is af te lezen. Dit is een 
indicatie voor een ongunstige inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of 
beperking.  
 
Kijken we specifiek naar het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van de groep 
mensen met een chronische aandoening, dan is er sprake van een kwadratische trend: 
tussen 2008 en 2010 is er sprake van een stijging, gevolgd door een daling tot gemiddeld 
€ 1.373 (BI 1.338 – 1.407) per maand in 2013. Het inkomen verschilt niet naar de soort of 
aantal chronische ziekten waaraan ze lijden. Als we specifiek kijken naar de groep men-
sen met een beperking, is er eveneens sprake van een stijging in het inkomen tot 2010, 
gevolgd door een daling. In 2013 had deze groep een gestandaardiseerd besteedbaar 
inkomen van gemiddeld € 1.338 (BI 1.289-1.388) per maand. Het inkomen verschilt niet 
tussen mensen met een matige en ernstige beperking en ook niet naar de aard van de 
beperking. 
 
Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen onder verschillende leeftijdsgroepen 
In 2013 bestaan er geen verschillen in gestandaardiseerd besteedbaar inkomen tussen de 
verschillende leeftijdsgroepen. In de jaren daarvoor is het gestandaardiseerd besteedbaar 
inkomen van de leeftijdsgroep 75 en ouder steeds significant hoger dan het inkomen van 
de leeftijdsgroep 25 tot 40 jaar (zie Figuur 5.2). De waargenomen kwadratische trend in 
gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is met name terug te zien in de leeftijdsgroep van 
65 tot 75 jaar. In de andere leeftijdsgroepen is geen sprake van een significante trend. 
 
Resultaten laten verder zien dat er verschillen bestaan in het gestandaardiseerd besteed-
baar inkomen van mensen met een chronische ziekte of beperking naar opleidingsniveau. 
Evenals binnen de algemene bevolking, hebben hoger opgeleide mensen meer te besteden 
dan lager opgeleiden (zie Bijlage 6, Tabel B6.1). Onder lager opgeleiden is sprake van 
een significante trend, waarbij het inkomen tot 2010 is toegenomen en daarna gedaald. 
Onder middelbaar en hoger opgeleiden is geen sprake van een significante trend. 
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Figuur 5.2: Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van jongeren en ouderen met een 
chronische ziekte of beperkinga, 2008-2013a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
 
 
Inkomstenbronnen 
Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen verschillende inkomstenbronnen 
binnen hun huishouden hebben. Tabel 5.1 toont het percentage mensen met een 
chronische ziekte of beperking dat in 2013 inkomsten had uit de genoemde 
inkomstenbronnen. Pensioen/vut-uitkeringen en AOW zijn de meest voorkomende 
bronnen van inkomen van huishoudens van mensen met een chronische ziekte of 
beperking. Dit reflecteert de leeftijden binnen de groep van mensen met een chronische 
ziekte of beperking, die voor meer dan de helft uit 65-plussers bestaat. Een kleinere groep 
heeft (ook) inkomen uit loon of salaris, gevolgd door inkomen uit 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
 
 
Tabel 5.1: Inkomensbronnen van huishoudens van mensen met een chronische ziekte of 

beperking in 2013 (meerdere inkomstenbronnen mogelijk) 
 
 %  95% BI 
Pensioen/vut 45  39 - 52 
AOW 42  34 - 51 
Loon/salaris 21  16 - 27 
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 12  9 - 16 
Overig 5  4 - 7 
Inkomsten uit eigen onderneming of vrij beroep 4  3 - 7 
Inkomsten uit vermogen/lijfrente 4  2 - 6 
Werkeloosheidsuitkering 2  1 - 4 
Nabestaandenuitkering, weduwen-/wezenpensioen 2  1 - 4 
Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering 1  0 - 3 
Bijstandsuitkering 1  0 - 2 
Studiefinanciering e/o ouderlijke bijdrage, alimentatie 1  0 - 2 
 
  

48 Werk & Inkomen, NIVEL 2015 

€ 1,250.00 
€ 1,300.00 
€ 1,350.00 
€ 1,400.00 
€ 1,450.00 
€ 1,500.00 
€ 1,550.00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25 tot 40 jaar 75 jaar en ouder



5.2 Gezondheidsgerelateerde uitgaven  
 
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben vaak (extra) kosten die verband 
houden met hun ziekte of gezondheid. Het gaat daarbij om verschillende soorten eigen 
uitgaven, bijvoorbeeld uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van zorg (zoals het 
verplichte eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet of de eigen bijdrage voor Wmo-
voorzieningen of AWBZ/Wlz-zorg). Maar bijvoorbeeld ook uitgaven aan niet verzekerde 
zorg (bijvoorbeeld voor bepaalde geneesmiddelen of bepaalde behandelingen) en uitga-
ven die zij moeten maken omdat zij niet voldoende hebben aan standaardvoorzieningen 
(zoals het openbaar vervoer of een niet-aangepaste auto). Tenslotte kunnen zij ook extra 
uitgaven hebben omdat zij bepaalde dingen vanwege hun beperkingen niet zelf kunnen 
doen, maar daarvoor iemand anders (een mantelzorger of professional) moeten 
inschakelen.  
 
Onder de term gezondheidsgerelateerde uitgaven worden in deze paragraaf al die 
uitgaven verstaan die niet vergoed worden door de eigen zorgverzekering, de AWBZ 
(thans Wlz) Wmo/gemeente, werkgever of uitkerende instantie. De premie die mensen 
zelf (van hun netto inkomen) betalen voor hun zorgverzekering laten we hier buiten 
beschouwing. Opgemerkt moet worden dat een deel van de gezondheidsgerelateerde 
uitgaven aftrekbaar zijn voor de belasting. Hiermee is geen rekening gehouden in deze 
paragraaf. In paragraaf 5.3 gaan we in op het gebruik van verschillende tegemoet-
komingsregelingen, waaronder de aftrek van specifieke ziektekosten bij de berekening 
van de verschuldigde inkomstenbelasting. 
 
 
Figuur 5.3: Gezondheidsgerelateerde uitgaven van mensen met een chronische ziekte of 

beperking, gemiddeld bedrag per maanda, 2004-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
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Gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven 
In 2013 had 93% (BI 89-95) van de mensen met een chronische ziekte of beperking eigen 
uitgaven in verband met de gezondheid. Het percentage dat eigen kosten heeft is niet  
significant veranderd over de periode 2004-2013. Het bedrag dat mensen met een 
chronische ziekte of beperking die aangaven deze uitgaven te hebben dan uitgaven aan 
gezondheidsgerelateerde zorg en ondersteuning bedroeg in 2013 gemiddeld € 1.081 (BI 
951- 1.211). Op basis van de gegevens over het percentage mensen met gezondheids-
gerelateerde uitgaven en de door hen genoemde bedragen per jaar is een gemiddeld 
maandbedrag aan eigen uitgaven (exclusief premie zorgverzekering) over alle mensen 
met een chronische ziekte of beperking berekend. In 2013 bedroeg het gemiddelde 
maandbedrag € 84 (BI 73-94). Over de periode 2004-2013 fluctueert dit gemiddelde 
bedrag met een piek in 2008, maar er is geen sprake van een significante trend (zie Figuur 
5.3). De piek in 2008 wordt wellicht veroorzaakt doordat 2008 het laatste jaar was dat de 
regeling Buitengewone Uitgaven (BU) bestond. Deze werd in 2009 vervangen door de 
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg, zie Box 5.3 voor meer 
toelichting), en wellicht hebben mensen in 2008 extra uitgaven gedaan omdat zij dachten 
dat die niet of in mindere mate gecompenseerd zouden worden onder de Wtcg. Kijken we 
alleen naar de laatste vijf jaar (periode 2009-2013) dan is het gemiddelde bedrag aan 
gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven per maand wel significant veranderd (significant 
kwadratische trend): in de periode 2009 tot 2011 nam het bedrag toe tot € 94 (BI 86-101), 
terwijl van 2011 tot 2013 het is afgenomen. 
 
Onder mensen met een chronische ziekte gaf in 2013 94% (BI 91-95) aan eigen uitgaven 
in verband met de gezondheid te hebben gehad. Het ging om een gemiddeld bedrag van  
€ 92 (BI 83-100) per maand. Over de periode 2004-2013 is er geen sprake van een 
significante trend. Over de laatste vijf jaar is wel een significante toename van het 
gemiddelde maandbedrag zichtbaar. Er zijn in 2013 geen verschillen in het gemiddelde 
maandbedrag naar de aard van de chronische aandoening. Kijkend vanuit het perspectief 
van lichamelijke beperkingen dan gaf in 2013 95% (BI 92-97) van de mensen met een 
lichamelijke beperking aan eigen uitgaven te hebben gehad in verband met de 
gezondheid. Het ging om een gemiddeld maandbedrag van € 104 (BI 93-115). Ook hier is 
geen sprake van een significante trend over een langere periode, maar is tussen 2009 en 
2011 het gemiddelde bedrag toegenomen tot € 113 (BI 105 -120), waarna het weer 
daalde. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking hadden in 2013 significant 
hogere maandelijkse kosten dan mensen met een matige beperking (respectievelijk € 133, 
BI 117-150 en € 83, BI 72-95).  
 
De gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven per maand verschillen naar opleidingsniveau. 
Midden- en hoogopgeleiden met een chronische ziekte of beperking hebben met respec-
tievelijk € 91 (79-103) en € 110 (BI 96-125) per maand significant hogere maandelijkse 
kosten dan laagopgeleiden (€ 65 (BI 52-79)). Mogelijk houden de hogere eigen uitgaven 
verband met de grotere bestedingsruimte van mensen met een midden of hoog 
opleidingsniveau. Zij kunnen het zich wellicht permitteren om vaker extra zorg of 
ondersteuning te nemen, om voor onverzekerde zorg te kiezen, of hebben een hoger 
vrijwillig eigen risico. 
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In 2013 zijn geen verschillen in gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven tussen mensen 
met een chronische ziekte of beperking naar leeftijdsgroep. Onder geen enkele 
leeftijdsgroep is over de periode 2004-2013 een trend in de eigen uitgaven in verband met 
de gezondheid waargenomen (zie Bijlage 6, Tabel B6.2 en de Tabelservice). Kijken we 
alleen naar de laatste vijf jaar, dan is de waargenomen kwadratische trend in de gezond-
heidsgerelateerde eigen uitgaven per maand met name terug te zien in de leeftijdsgroepen 
van 40 tot 65 jaar en van 65 tot 75 jaar. In de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder is sprake van 
een significante toename van het gemiddelde maandbedrag tot € 98 (BI 83-113) in 2013. 
 
Gezondheidsgerelateerde uitgaven naar kostenpost 
Gezondheidsgerelateerde uitgaven kunnen aan veel verschillende kostenposten worden 
toegeschreven. Voor 2013 hebben we meer dan 20 verschillende kostenposten onder-
scheiden binnen het NPCG. De meest genoemde kostenposten en belangrijke significante 
trends worden hier kort besproken, in Bijlage 6 (Tabel B6.3 en B6.4) worden gegevens 
over alle kostenposten in de periode 2004-2013 gepresenteerd. 
 
Het meest genoemd in 2013 zijn kosten gemaakt voor hulpmiddelen en aanpassingen, 
gevolgd door uitgaven aan geneesmiddelen met en zonder recept. Daarnaast had een 
relatief grote groep mensen met een chronische ziekte of beperking eigen uitgaven aan 
vervoer van een naar een ziekenhuis of een arts en voor zogenaamde attentiekosten, dit 
zijn kosten die gemaakt worden om iets terug te doen voor de mensen die hulp bieden 
(zie Tabel 5.2).  
 
 
Tabel 5.2: Gezondheidsgerelateerde uitgaven: vijf meest genoemde kostenposten, 2013 
 
 %  95% BI 
Hulpmiddelen en aanpassingen 60  55 - 65 
Geneesmiddelen op recept 42  37 - 47 
Geneesmiddelen zonder recept 40  35 - 45 
Kosten voor vervoer van een naar ziekenhuis of arts 40  35 - 45 
Attentiekosten 28  24 - 32 
 
 
In de periode 2004-2013 is het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking dat 
aangaf kosten te hebben gehad voor hulpmiddelen en aanpassingen toegenomen van 50% 
(BI 46-54) tot 60% (BI 55-65), er is hier sprake van een significante lineaire en 
polynomiale trend. Kosten voor geneesmiddelen op recept zijn door 27% (BI 24-31) van 
de mensen met een chronische ziekte of beperking in 2004 genoemd en door 42% (BI 38-
47) in 2013, er is sprake van een significante lineaire, kwadratische en polynomiale trend. 
In het aandeel mensen met een chronische ziekte of beperking dat kosten heeft gemaakt 
voor geneesmiddelen zonder recept is geen verandering opgetreden in de periode 2004-
2013. Datzelfde geldt voor kosten gemaakt voor vervoer van en naar het ziekenhuis of 
een arts. Attentiekosten zijn door een wisselend aandeel mensen met een chronische 
ziekte of beperking gemaakt, van 19% (BI 17-22) in 2004 tot 28% (BI 24-32) in 2013, er 
is sprake van een significante polynomiale trend. Opvallend is tot slot dat het aandeel 
mensen met een chronische ziekte of beperking dat extra kosten heeft gemaakt voor 
‘voeding of dieet’, ‘kleding en beddengoed’ en ‘energiekosten’ significant is toegenomen 
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in de periode 2004-2013. In Bijlage 6 (Tabel B6.3) worden alle significante trends in 
kostenposten in de periode 2004-2013 aangegeven. 
 
Gezondheidsgerelateerde bedragen naar kostenpost 
Het gemiddelde bedrag dat mensen met een chronische ziekte of beperking aan een be-
paalde kostenpost uitgeven varieert sterk al naar gelang de kostenpost. Het gemiddelde 
bedrag dat mensen met een chronische ziekte of beperking uitgeven aan verbandmid-
delen, geneesmiddelen zonder recept en aan attentiekosten is aanzienlijk lager dan de 
kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen, de eigen bijdrage voor thuiszorg in natura en 
de extra kosten voor voeding of dieet. Tabel 5.3 laat de kostenposten zien met de drie 
hoogste en laagste gemiddelde bedragen aan eigen uitgaven. In Bijlage 6 (Tabel B6.4) 
worden de bedragen bij de kostenposten in de periode 2004-2013 gepresenteerd, wanneer 
ten minste 10% heeft aangegeven hieraan kosten te hebben gemaakt22. De eigen bijdragen 
die mensen in de periode 2004-2013 aan gezondheidsgerelateerde kosten betalen 
fluctueren wel, maar er is geen sprake van significante trends in kosten die gemaakt zijn. 
 
 
Tabel 5.3: Gezondheidsgerelateerde uitgaven: kostenposten waar de uitgaven het 

hoogst en laagst zijn, 2013 
 
 €  95% BI 
Kosten voor hulpmiddelen en aanpassingen 647  522 - 772 
Eigen bijdrage voor thuiszorg 442  272 - 612 
Extra kosten voor voeding of dieet 335  249 - 421 
      
Geneesmiddelen zonder recept 103  83 - 123 
Attentiekosten 98  77 - 119 
Verbandmiddelen 40  29 - 52 
 
 
Hoewel er over de periode 2004-2013 geen sprake is van een significante trend in de 
gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven per maand, is dit wel het geval wanneer we 
alleen naar de laatste vijf jaar kijken. In de periode 2009-2013 zijn er diverse 
(beleids)wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de hoogte van de 
gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven. Bijvoorbeeld de stijging van het verplicht eigen 
risico van € 155 in 2009 naar € 350 in 2013 en de jaarlijkse wijzigingen in het 
basispakket van de zorgverzekering.  
Gezien de recente veranderingen in het beleid rond de zorg is de verwachting dat minder 
mensen in aanmerking komen voor langdurige zorg en ondersteuning. Dit kan resulteren 
in minder mensen die een eigen bijdrage betalen voor diverse soorten zorg, waardoor het 
onterecht lijkt alsof gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven voor mensen met een 
chronische ziekte of beperking afneemt (Rijken e.a., nog te publiceren).    
      

22   De reden om voor deze 10%-grens te kiezen is gelegen in het feit dat het aantal mensen dat kosten heeft gehad aan een 
bepaalde kostenpost anders laag is, wat het gemiddelde bedrag aan eigen uitgaven minder betrouwbaar maakt.  
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5.3 Gebruik van tegemoetkomingsregelingen 
 
Er zijn verschillende regelingen waar mensen met een chronische ziekte of beperking 
mogelijk een beroep op kunnen doen om een tegemoetkoming te ontvangen voor hun 
hogere eigen uitgaven vanwege hun gezondheid. Of mensen daadwerkelijk voor deze 
tegemoetkomingen in aanmerking komen, hangt af van hun persoonlijke situatie of 
specifieke onkosten. In deze rapportage worden gegevens gepresenteerd over het gebruik 
van vijf tegemoetkomingsregelingen die relevant zijn voor mensen met een chronische 
ziekte of beperking, te weten: 1) zorgtoeslag, 2) Compensatie Eigen Risico (CER), 3) de 
algemene tegemoetkoming Wtcg, 4) fiscale aftrek van specifieke zorgkosten en 5) 
bijzondere bijstand. 
 
Zorgtoeslag 
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag ter 
compensatie van het relatief hoge bedrag (ten opzichte van hun inkomen) dat zij kwijt 
zijn aan de (basis)premie die zij voor hun zorgverzekering betalen. De maximale 
zorgtoeslag bedroeg in 2013 € 88 voor alleenstaanden en € 172 voor toeslag-
partners/(echt)paren (Financieel.infonu.nl, 2015). Zie voor een toelichting over de 
zorgtoeslag Box 5.1. Meer dan de helft (58%, BI 53-63) van de mensen met een 
chronische ziekte of beperking gaf in 2013 aan zorgtoeslag te hebben ontvangen. Dit 
percentage ligt lager dan in 2011 en 2012, al is er geen sprake van een significante trend. 
In vergelijking met mensen met een chronische ziekte of beperking is het percentage 
mensen onder de algemene bevolking dat in 2013 zorgtoeslag heeft ontvangen met 57% 
ongeveer gelijk (CBS -Statline, 2015d). Het zelfgerapporteerde bedrag dat mensen met 
een chronische ziekte of beperking per maand aan zorgtoeslag ontvingen, bedroeg in 
2013 gemiddeld € 69 (BI 64-74). 
 
 
Box 5.1. Zorgtoeslag 
 
• In Nederland is het afsluiten van een basisverzekering voor ziektekosten verplicht voor 

iedereen van 18 jaar en ouder. De gemiddelde premie van de basisverzekering in 2013 
bedroeg € 1.280 op jaarbasis (Vektis, 2015). Voor mensen met een laag inkomen heeft de 
overheid bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 de zorgtoeslag ingesteld. Dit is 
een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de premie voor de verplichte 
basisverzekering.  

• De zorgtoeslag bedroeg in 2013 maandelijks maximaal € 88 voor alleenstaanden en € 172 
voor (echt)paren. 
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Compensatie Eigen Risico 
Mensen met een chronische ziekte maken over het algemeen veel gebruik van zorg die 
vanuit de basisverzekering Zvw wordt verstrekt. Hierdoor zijn zij vrijwel altijd het gehele 
bedrag aan verplicht eigen risico kwijt, terwijl de algemene bevolking gemiddeld 
genomen maar een deel van dit bedrag spendeert. Om dit nadelige verschil op te heffen, 
kwamen bepaalde groepen mensen met een chronische ziekte of beperking tot 2014 in 
aanmerking voor een jaarlijks bedrag aan Compensatie Eigen Risico (CER; zie voor meer 
toelichting Box 5.2). Van de mensen met een chronische ziekte of beperking gaf bijna de 
helft (46%, BI 40-51) aan in 2013 de CER te hebben ontvangen. Kijken we specifiek naar 
mensen met een chronische ziekte, dan is dat percentage met 45% (BI 40-49) nagenoeg 
gelijk. Het percentage mensen dat de CER in 2013 ontving was hoger onder mensen met 
multimorbiditeit (55%, BI 48-62), dan onder mensen met één chronische aandoening 
(37%, BI 31-44). Van de groep mensen met een beperking ontving in 2013 49% (BI 43-
54) de CER, waarbij er geen verschil was tussen mensen met een matige of ernstige 
beperking. In vergelijking met 2011 en 2012 geven minder mensen met een chronische 
ziekte of beperking aan dat zij in 2013 de CER hebben ontvangen. Een mogelijke 
verklaring is dat mensen vooruitlopend op de afschaffing van de CER per 1 januari 2014 
al hebben aangegeven geen CER meer te hebben ontvangen. 
 
 
Box 5.2. Compensatie Eigen Risico 
 
• In Nederland heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de 

zorgverzekering. In 2013 bedroeg het verplichte eigen risico € 350. Mensen met een 
chronische ziekte of beperking hebben vaker dan gemiddeld te maken met zorggebruik en 
zullen daardoor ook vaker dan gemiddeld gedwongen zijn dit eigen risico volledig te 
‘consumeren’ dan anderen. Om te compenseren voor de hogere uitgaven als gevolg van het 
verplicht eigen risico heeft de overheid in 2009 de Compensatie Eigen Risico (CER) ingesteld. 
Het CAK keerde de compensatie een keer per jaar uit aan mensen die aan de eisen voldoen, 
zoals langdurig medicijngebruik, onder behandeling zijn bij een specialist of een indicatie 
hebben voor langdurige zorg.  

• In 2013 is de compensatie voor het laatst uitgekeerd en het betrof in dat jaar een bedrag van  
€ 99. 

 
 
Algemene tegemoetkoming Wtcg 
Omdat mensen met een chronische ziekte of beperking vaak in het dagelijks leven extra 
uitgaven hebben die moeilijk te specificeren zijn (bijvoorbeeld extra verwarmingskosten 
omdat ze meer thuis zijn overdag, extra energiekosten in geval van bijvoorbeeld een 
elektrische rolstoel), konden zij tot 2014 in aanmerking komen voor een algemene 
tegemoetkoming in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg; zie Box 5.3 voor meer toelichting). 
Van de mensen met een chronische ziekte of beperking gaf 41% (BI 35-46) aan in 2013 
de algemene tegemoetkoming van de Wtcg (over 2012) te hebben ontvangen. Het 
gemiddelde bedrag van de tegemoetkoming bedroeg € 246 (BI 233-260). Het ontvangen 
van de algemene tegemoetkoming Wtcg hangt niet samen met de aard en ernst van de 
aandoening of beperking. Mensen met multimorbiditeit gaven significant vaker aan een 
tegemoetkoming uit de Wtcg te hebben ontvangen dan mensen met één chronische ziekte 
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(respectievelijk 47%, BI 40-55 en 30%, BI 25-37). Ten opzichte van 2011 en 2012, geven 
significant minder mensen met een chronische ziekte of beperking aan dat zij in 2013 de 
algemene tegemoetkoming Wtcg (over 2012) hebben ontvangen. Dit kan komen doordat 
deze tegemoetkoming vanaf 2012 (uitkering eind 2013) inkomensafhankelijk is 
geworden. Alleenstaanden met een inkomen boven de € 24.570 en paren met een 
gezamenlijk inkomen boven de € 35.100 komen vanaf 2012 niet meer in aanmerking voor 
de Wtcg. Een andere mogelijke verklaring is dat mensen vooruitlopend op de afschaffing 
per 1 januari 2014 hebben aangegeven geen Wtcg meer te hebben ontvangen. 
 
 
Box 5.3. Algemene tegemoetkoming Wtcg 
 
• De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is in 2009 ingevoerd om 

gezondheidsgerelateerde (meer)kosten van deze groep (deels) te compenseren. De Wtcg 
behelst een aantal compensatieregelingen, waaronder een algemene tegemoetkoming. De 
algemene tegemoetkoming is een persoonlijke tegemoetkoming die jaarlijks automatisch 
wordt toegekend door het CAK. Daarbij moet men aan bepaalde eisen voldoen, zoals 
langdurig medicijngebruik, onder behandeling zijn bij een specialist of een indicatie hebben 
voor langdurige zorg. Afhankelijk van de mate waarin men aan de voorwaarden voldoet komt 
men in aanmerking voor een lage of hoge tegemoetkoming. Met ingang van 
tegemoetkomingsjaar 2012 (uitkering eind 2013) is de Wtcg inkomensafhankelijk geworden. 
Dat betekent dat alleenstaanden met een inkomen boven de € 24.570 en paren met een 
gezamenlijk inkomen boven de € 35.100 niet meer in aanmerking komen voor de Wtcg. 

• Voor mensen onder de 65 jaar bedroeg de tegemoetkoming voor 2012 (uitkering eind 2013)   
€ 296 (laag) of € 494 (hoog). Voor mensen van 65 jaar of ouder bedroeg de tegemoetkoming 
voor 2012 € 148 (laag) of € 346 (hoog). 

• Met ingang van 1 januari 2014 is de Wtcg afgeschaft (de laatste betaling door het CAK voor 
de tegemoetkoming 2013 heeft eind 2014 plaatsgevonden). In plaats van de Wtcg gaan 
gemeenten ondersteuning op maat bieden als onderdeel van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015. 

 

 
 
Aftrek specifieke zorgkosten 
Specifieke zorgkosten zoals uitgaven aan voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen en 
aanpassingen aan de woning kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Zie 
voor meer toelichting op de mogelijkheden van het aftrekken van specifieke zorgkosten 
van het belastbaar inkomen Box 5.4. Over het belastingjaar 2013 heeft 37% (BI 30-45) 
van de mensen met een chronische ziekte of beperking naar eigen zeggen specifieke 
zorgkosten als aftrekpost opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Meer dan de 
helft van de mensen met een chronische ziekte of beperking (61%; BI 54-67) gaf aan dat 
hun specifieke zorgkosten niet boven het drempelbedrag uitkwamen. Daarnaast gaf 3% 
(BI 2-5) aan dat ze om een andere reden geen gebruik hebben gemaakt van de aftrekpost 
specifieke zorgkosten. Deze percentages zijn ten opzichte van 2011 en 2012 niet toe- of 
afgenomen.  
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Dat het bij deze aftrekregeling om specifieke zorgkosten van mensen met een chronische 
ziekte of beperking gaat23, blijkt ook uit de samenhang tussen het gebruik van de regeling 
en de ernst van de beperkingen die mensen ervaren. Zo had van de mensen met een 
matige beperking 35% (BI 28-43) specifieke zorgkosten als aftrekpost over 2013 
opgegeven ten opzichte van 58% (BI 47-69) van de mensen met een ernstige beperking. 
 
 
Box 5.4. Aftrek specifieke zorgkosten 

 
• Met de komst van de Wtcg in 2009 werd de fiscale aftrekregeling voor buitengewone uitgaven 

teruggebracht tot een beperktere fiscale aftrekregeling voor specifieke zorgkosten. 
• Specifieke zorgkosten zoals uitgaven aan voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen en 

aanpassingen aan de woning kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, 
waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald, en daardoor vaak tot 
belastingteruggave kan leiden. Hierbij geldt een inkomensafhankelijk drempelbedrag, alleen 
kosten boven dat bedrag kunnen worden afgetrokken.   

 
 
Bijzondere Bijstand 
Bijzondere bijstand is bedoeld om mensen met een laag inkomen in bepaalde omstan-
digheden financieel te ondersteunen. In 2013 bestonden twee vormen van bijzondere 
bijstand. De eerste is de individuele bijzondere bijstand die op individuele basis kan 
worden aangevraagd bij de gemeente. De tweede is de categoriale bijzondere bijstand, dit 
is een bijdrage voor bepaalde doelgroepen, meestal ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten, omdat gemeenten ervan uitgaan dat deze groepen sowieso financieel 
kwetsbaar zijn. Zie Box 5.5 voor meer toelichting op de bijzondere bijstand en de laatste 
beleidswijzigingen op dit gebied. Er zijn maar weinig mensen met een chronische ziekte 
of beperking die in 2013 een aanvraag hebben ingediend voor individuele bijzondere 
bijstand. Minder dan 1% (BI 0-2) van de mensen met een chronische ziekte of beperking 
deed een aanvraag voor individuele (niet categoriale) bijzondere bijstand. Daarnaast deed 
2% (BI 1-3) een aanvraag voor categoriale bijzondere bijstand. Deze percentages zijn ten 
opzichte van 2011 en 2012 niet gewijzigd. 
 
 
Box 5.5. Bijzondere bijstand 
 
• Tot 1 januari 2015 was de bijzondere bijstand een onderdeel van de Wet werk en bijstand 

(WWB). De bijzondere bijstand was bedoeld om mensen met een laag inkomen te 
ondersteunen bij het betalen van kosten die zij anders niet zouden kunnen voldoen. Voor  
bijzondere bijstand moest een aanvraag worden gedaan bij de gemeente, die beoordeelde of 
men in aanmerking kwam. Naast de bijzondere bijstand op individuele basis, hadden veel 
gemeenten ook een regeling voor categoriale bijzondere bijstand. Categoriale bijzondere 
bijstand kon jaarlijks worden aangevraagd door mensen behorend tot een bepaalde doelgroep, 
zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, waarbij de aanname was dat deze groepen 
sowieso financieel kwetsbaarder zijn.  

23  In tegenstelling tot de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven die tot en met 2008 gold en waarbij ook vrij algemene 
kostenposten als aanvullende zorgverzekering en ouderdomsforfait (voor alle 65-plussers) voor aftrek in aanmerking 
kwamen.  
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-vervolg- Box 5.5. Bijzondere bijstand 
 
• Vanaf 1 januari 2015 is de WWB overgaan in de Participatiewet en tegelijkertijd zijn er 

verschillende veranderingen in de regelingen rond de bijzondere bijstand doorgevoerd. De 
gemeente blijft verantwoordelijk. Categoriale bijzondere bijstand bestaat alleen nog in de 
vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten 
van de premie van zo'n verzekering (artikel 35 Participatiewet). De individuele bijzondere 
bijstand blijft bestaan, de aanvrager moet aan de voorwaarden van de betreffende gemeenten 
voldoen en kunnen aantonen dat de kosten gemaakt zijn. 

 
 

5.4 Ervaren financiële situatie 
 
Naast het in beeld brengen van objectieve indicatoren van de inkomenspositie is het ook 
belangrijk om te onderzoeken hoe mensen met een chronische ziekte hun financiële 
situatie ervaren. Op twee manieren is nagegaan hoe mensen met een chronische ziekte of 
beperking hun financiële situatie ervaren. In de eerste plaats is gevraagd naar de finan-
ciële situatie, waarbij in beeld is gebracht welk percentage mensen met een chronische 
ziekte of beperking spaarmiddelen moet aanspreken of schulden moet maken om rond te 
kunnen komen24. In de tweede plaats is het percentage mensen bij wie sprake is van 
sociale deprivatie in beeld gebracht. Van sociale deprivatie is sprake wanneer mensen 
vanwege financiële redenen niet ‘mee kunnen doen’, dat wil zeggen dat zij bepaalde 
dingen om financiële redenen niet hebben of niet doen die in onze samenleving door de 
meeste mensen als normaal worden beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezit 
van een auto, het lidmaatschap van een sociale of culturele vereniging, af en toe een 
avondje uitgaan of mensen thuis te eten vragen, of het regelmatig aanschaffen van nieuwe 
kleren. Sociale deprivatie is gemeten aan de hand van zeven items. Van sociale deprivatie 
is sprake als men bij minimaal drie van deze zeven items aangeeft deze om financiële 
redenen niet te hebben of te doen. 
 
Spaarmiddelen aanspreken of schulden maken 
Voor 28% (BI 24-32) van de mensen met een chronische ziekte of beperking was het 
aanspreken van spaarmiddelen en het maken van schulden realiteit in 2014. In de periode 
2007-2014 is het percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat spaar-
middelen heeft moeten aanspreken of schulden heeft moeten maken significant 
toegenomen (zie Figuur 5.4). Dit percentage ligt ook vier keer hoger dan onder de 
algemene bevolking, waar in de periode 2007-2014 6% tot 7% van de huishoudens 
spaarmiddelen moest aanspreken of schulden moest maken (CBS - Statline, 2015e). Het 
aanspreken van spaarmiddelen of het maken van schulden verschilt niet tussen vrouwen 
en mannen. Wel is bij mannen een duidelijke toename in het aanspreken van spaarmid-
delen of het maken van schulden waar te nemen in de periode 2007-2014, terwijl dit voor 
vrouwen niet het geval is. Het aanspreken van spaarmiddelen of het maken van schulden 
verschilt niet tussen mensen met een matige of ernstige beperking. Ook is er geen verschil 

24  De vraag in de enquête luidt: “Hoe is op dit moment uw financiële situatie? De antwoordcategorieën zijn: 1) ik moet 
schulden maken, 2) ik spreek mijn/onze spaarmiddelen aan, 3) ik kan precies rondkomen, 4) ik houd een beetje geld 
over, 5) ik houd veel geld over. Voor de rapportage is een ja/nee variabele aangemaakt, waarbij antwoordcategorie 1) en 
2) zijn samengenomen en antwoordcategorie 3), 4) en 5). 
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waargenomen tussen mensen met één chronische ziekte of mensen met multimorbiditeit 
(zie Bijlage 6, Tabel B6.5) 
 
 
Figuur 5.4: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat a) spaar-

middelen moet aanspreken of schulden moet maken en b) sociaal 
gedepriveerd isa, 2007-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL-Tabelservice 
 
 
Sociale deprivatie 
Van de mensen met een chronische ziekte of beperking kan in het jaar 2014 ruim een 
kwart (26%, BI 21-30) aangemerkt worden als sociaal gedepriveerd. In de periode 2007-
2014 is de sociale deprivatie onder mensen met een chronische ziekte of beperking 
significant toegenomen (zie Figuur 5.4).  
  
Kijken we naar de groep mensen met een chronische ziekte, dan was in 2014 bij 23% (BI 
20-27) sprake van sociale deprivatie. Kijken we naar sociale deprivatie vanuit het 
oogpunt van de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen, dan blijkt 33% (BI 28-38) 
van de mensen met een beperking in 2014 sociaal gedepriveerd te zijn. Er zijn daarbij 
geen verschillen naar de aard en ernst van de beperkingen of naar het type en het aantal 
chronische aandoeningen. Daarnaast zien we dat mensen met een chronische ziekte of 
beperking die een hoger opleidingsniveau hebben minder vaak sociaal gedepriveerd zijn 
dan zij met een laag opleidingsniveau, respectievelijk 10% (BI 7-14) en 36% (BI 29-42) 
(zie Bijlage 6, Tabel B6.6), waarschijnlijk omdat het opleidingsniveau van mensen ook 
samenhangt met hun inkomen. 
 
Samenhang inkomen en ervaren financiële situatie 
Figuur 5.5 laat de samenhang tussen het beschikbaar inkomen en de ervaren financiële 
situatie zien. Het beschikbaar inkomen is het bedrag dat resteert als van het 
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gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per maand het totaal aan maandelijkse 
gezondheidsgerelateerde eigen uitgaven wordt afgetrokken. De kans op het moeten 
aanspreken van spaarmiddelen en het maken van schulden loopt geleidelijk af naarmate 
het beschikbaar inkomen toeneemt. De kans op sociale deprivatie is het grootst tot een 
beschikbaar inkomen van € 1.200 per maand, waarna de kans op sociale deprivatie lijkt af 
te nemen naarmate het beschikbaar inkomen toeneemt. Vanaf een beschikbaar inkomen 
van € 2.200 per maand is bij geen van de mensen met een chronische ziekte of beperking 
sprake van sociale deprivatie. 
 
 
Figuur 5.5: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat a) 

spaarmiddelen moet aanspreken of schulden moet maken en b) sociaal 
gedepriveerd is, naar beschikbaar inkomen, 2014a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Bron NIVEL 
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Bijlage 1: Nationaal Panel Chronisch zieken en 
Gehandicapten (NPCG)  

 
 
 
In deze bijlage wordt de wijze waarop mensen met een chronische ziekte of beperking 
voor deelname aan het NPCG zijn geworven kort toegelicht. Voor een uitgebreid 
overzicht van de wervingsprocedure en de representativiteit van de deelnemers met een 
chronische ziekte of beperking verwijzen wij tevens naar het rapport Kerngegevens Zorg 
2005 (Calsbeek et al., 2006). 
 
Op basis van chronische ziekte via huisartsenpraktijken 
Voor het selecteren van chronisch zieken voor het NPCG wordt een getrapte 
steekproefprocedure gevolgd. Eerst wordt een willekeurige steekproef van 
huisartsenpraktijken getrokken uit de ‘Registratie gevestigde huisartsen’ van het NIVEL. 
Alle huisartsen uit de geselecteerde praktijken worden aangeschreven met de vraag of zij 
willen meewerken aan de selectie van mensen met een chronische ziekte uit hun praktijk. 
Vervolgens wordt, conform het selectieprotocol, door alle deelnemende huisartsen in 
samenwerking met speciaal hiervoor getrainde onderzoeksmedewerkers een willekeurige 
steekproef van 36% van het praktijkbestand (dossiers) getrokken. Bij de selectie in de 
huisartsenpraktijk worden de volgende criteria toegepast: 
 
Inclusiecriteria: 
• aanwezigheid van een door een arts gediagnosticeerde somatische aandoening; 
• er is sprake van een in principe irreversibele ziekte; indien dit laatste niet kan worden 

geconcludeerd op basis van de aard van diagnose (lijst met chronische aandoeningen 
volgens de NRV, 1995) geldt dat de klachten tenminste één jaar bij de huisarts bekend 
moeten zijn. 

Exclusiecriteria: 
• mentaal niet in staat tot deelname; 
• jonger dan 15 jaar; 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• niet zelfstandig woonachtig; 
• niet op de hoogte van de diagnose; 
• terminaal (door de huisarts ingeschatte levensverwachting van minder dan zes 

maanden). 

De mensen die aan de selectiecriteria voldoen worden vervolgens uitgenodigd voor 
deelname aan het NPCG. Zij ontvangen daartoe een brief van hun huisarts met informatie 
over het panel en het verzoek deel te nemen. Bijgevoegd is een informed consent 
formulier dat ingevuld en ondertekend naar het NIVEL kon worden opgestuurd. Aan de 
mensen die zich op deze wijze aanmelden wordt een instroomlijst toegestuurd. Op het 
moment dat een panellid de instroomlijst ingevuld retour heeft gestuurd is deelname als 
panellid aan het NPCG definitief. 
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Op basis van chronische ziekte of beperking via bevolkingsonderzoek 
 
Werving via bevolkingsonderzoeken 
Er worden ook deelnemers aan het NPCG geworven via bevolkingsonderzoeken. In 2005, 
bij de start van het NPCG is aangesloten bij twee grootschalige bevolkingsonderzoeken: 
het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 2003 (AVO 2003) van het SCP, en het 
Woningbehoefte Onderzoek 2002 (WBO 2002) van het ministerie van VROM. In 2009 is 
een nieuwe groep van mensen met een beperking geworven via het AVO2007 en het 
WoON onderzoek 2009. Vanaf 2010 wordt eveneens (jaarlijks) geworven via het 
Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) van het CBS. Aan de hand van een 
screenings instrument wordt de ernst van de beperking bepaald. In het AVO 2003 werd 
als screenings instrument de SCP-maat voor beperkingen (De Wit, 1997) meegenomen. 
In het WBO 2002 liep een korte screener mee, die door het SCP was ontwikkeld en 
waarmee alleen motorische beperkingen konden worden gedetecteerd. 
Tot en met 2010 werden alleen degenen met een matige of ernstige beperking  
uitgenodigd voor deelname aan het NPCG. Mensen worden als matig beperkt aangemerkt 
indien zij moeite hebben met meerdere activiteiten, bijvoorbeeld zowel op het gebied van 
mobiliteit als de persoonlijke verzorging, maar deze nog wel zelf kunnen verrichten. 
Iemand wordt als ernstig beperkt beschouwd indien iemand minimaal één activiteit niet 
helemaal zelfstandig kan uitvoeren. 
Vanaf 2011 is ook een groep met een lichte beperking uitgenodigd voor deelname aan het 
NPCG. 
 
Instroomvragenlijst 
Indien mensen zich aanmelden voor deelname aan het panel krijgen zij een 
instroomvragenlijst toegestuurd, waarin behalve een aantal vragen over de gezondheid en 
de woon- en leefsituatie van de respondent, ook een herziene versie van de SCP-maat 
voor beperkingen (De Klerk et al., 2006) is opgenomen. Aan de hand van deze maat 
wordt nogmaals gekeken of er sprake is van lichamelijke beperkingen en zo ja, wat de 
ernst ervan is. Op deze manier wordt bij iedere potentiële deelnemer op een zelfde manier 
de aanwezigheid van beperkingen vastgesteld.  
 
Aanvullende gegevens huisarts 
Van alle panelleden die deelnemen wordt bij aanvang van de deelname een aantal 
medische gegevens opgevraagd bij hun huisarts, uiteraard met toestemming van de 
betrokkenen. Hierdoor kan ook van degenen die via de bevolkingsonderzoeken zijn 
ingestroomd worden vastgesteld of bij hen sprake is van medisch gediagnosticeerde 
chronische somatische ziekten.  
 
Deelname voor maximaal vier jaar 
Aangezien de werving van mensen met een beperking via bevolkingsonderzoeken plaats 
vindt en deze niet jaarlijks gehouden worden, vindt de instroom van nieuwe panelleden 
met een beperking niet jaarlijks plaats maar eenmaal in de vier jaar. Indien mensen zich 
aanmelden voor deelname aan het NPCG blijven zij in principe voor vier jaar lid, tenzij 
zij zelf opzeggen. 
In 2005 is een grote groep mensen met beperkingen ingestroomd via AVO 2003 en WBO 
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2002. In de zomer van 2009 is deze groep uitgestroomd. In 2009 is een nieuwe groep van 
mensen met een beperking geworven op de manier als hierboven beschreven via het 
AVO2007 en het WoON onderzoek 2009. Vanaf 2010 bestaat echter wel de mogelijkheid 
om een deel van de mensen met beperkingen die via bevolkingsonderzoeken zijn 
ingestroomd jaarlijks te vervangen, net als bij de groep chronisch zieken die via 
huisartsenpraktijken ingestroomd zijn, gebeurt. Jaarlijks worden daarvoor 300 nieuwe 
deelnemers met matige of ernstige beperkingen geworven via het Permanent Onderzoek 
LeefSituatie (POLS) van het CBS. 
 
Respons en uitval 
De panelleden ontvangen tweejaarlijks (in het voor- en najaar) een vragenlijst. De 
onderstaande tabel (B1.1) bevat een overzicht van het aantal vragenlijsten dat tijdens de 
metingen van oktober 2012 tot en met april 2014 zijn opgestuurd en geretourneerd. 
Onderstaande aantallen bevatten alleen de mensen met een chronische ziekte of beperking 
die afkomstig zijn uit het generieke panel en niet de groep extra geselecteerden met een 
diagnose astma of COPD die ook aan het NPCG deelnemen. Het responspercentage 
varieerde tussen de 78 en 84 procent. Dit is vergelijkbaar met de responspercentages op 
eerdere metingen van het NPCG (zie bijvoorbeeld Van den Brink-Muinen et al., 2007). 
 
 
Tabel B 1.1:  Respons per meetmoment 
 
Vragenlijst Opgestuurd aantal Geretourneerd aantal Respons percentage 
Oktober 2012 3148 2637 83,8 
Voorjaar 2013 3483 2888  82,9 
Oktober 2013 3121 2537 81,3 
Voorjaar 2014 2506 1954 78,0 
 
 
In tabel B1.2 staan de belangrijkste redenen van uitval van panelleden in het jaar 2014. 
Van minder dan een tiende van de mensen is de reden van uitval niet bekend. Het gros 
van de mensen is uitgevallen wegens het verstrijken van de deelnametermijn of door het 
herhaaldelijk niet invullen van de vragenlijst. Gezondheidsredenen zijn daarna de 
belangrijkste redenen voor uitval. Daarnaast is 4% van de totale groep panelleden die 
uitviel in 2014 overleden. 
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Tabel B1.2: Reden of oorzaak van uitval panelleden NPCG 
 
Reden of oorzaak van uitval N %* 
Overleden 43 4 
Opname verpleeghuis 3 0 
Gezondheidsredenen 50 4 
Omvang/complex 25 2 
Men vindt zichzelf te oud 16 1 
Te druk 8 1 
Aard vragen/Privacy 21 2 
Vindt de vragen niet op zichzelf van toepassing 30 2 
Persoonlijke redenen 15 1 
Geen interesse 12 1 
Deelnametermijn verstreken 747 62 
Meerdere keren geen lijst ingevuld 111 9 
Anders 29 2 
Onbekend 96 8 
   
Totaal 1206  
 
*Vanwege afronding tellen percentages niet precies op tot 100% 
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Bijlage 2: Methodische verantwoording 
 
 
 
In deze bijlage wordt de wijze waarop de gegevens in dit rapport tot stand gekomen zijn 
verantwoord. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de standaardisatie van de onder-
zoekspopulatie die heeft plaatsgevonden en de statistische analysemethode. Uitgebreide 
informatie over de analysemethode is te vinden in het rapport Kerngegevens Zorg 2005 
(Calsbeek et al., 2006). 
 
Standaardisatie van de onderzoekspopulatie 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van opeenvolgende metingen in het 
NPCG voor de groep mensen met een chronische ziekte of matige of ernstige beperking. 
Deze groep is geworven via huisartspraktijken en bevolkingsonderzoeken (zie Bijlage 1). 
Degenen met een chronische ziekte kunnen zowel via de huisartspraktijk als via de 
bevolkingsonderzoeken geworven zijn. Hetzelfde geldt voor de groep mensen met een 
matige of ernstige beperking. De mensen met een lichte beperking uit het bevolkings-
onderzoek worden alleen geïncludeerd indien zij een medisch gediagnosticeerde 
chronische somatische ziekte hebben en daarmee tot de groep mensen met een chronische 
ziekte behoren.  
Voor de verschillende jaren worden de gemiddelde waarden of percentages op bepaalde 
indicatoren geschat (zie hieronder Data-analyse) en met elkaar vergeleken. Om de 
uitkomsten van de verschillende metingen te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk dat 
de samenstelling van de onderzoeksgroep op de verschillende meetmomenten vergelijk-
baar is. Wanneer de onderzoeksgroep het ene jaar anders is samengesteld dan het andere 
jaar, kunnen eventuele verschillen tussen de metingen veroorzaakt worden door de 
veranderde samenstelling van de onderzoeksgroep en kan niet zondermeer worden 
geconcludeerd dat de veranderingen op indicatoren daadwerkelijk bepaalde trends 
weerspiegelen. 
Om vertekening van de resultaten als gevolg van verschillen in de samenstelling van het 
panel op de diverse meetmomenten te voorkomen, en om uitspraken te kunnen doen over 
mensen met een chronische ziekte of matige of ernstige beperking als totale groep, is 
ervoor gekozen om de gegevens te berekenen voor een standaardpopulatie. Idealiter zou 
de standaardpopulatie gebaseerd moeten zijn op informatie over de samenstelling van de 
werkelijke populatie van mensen met een chronische ziekte en/of matige of ernstige 
lichamelijke beperkingen in Nederland. Gegevens hierover zijn echter niet zondermeer 
voorhanden. Daarom is besloten om de standaardpopulatie van mensen een chronische 
ziekte en met matige of ernstige beperking te bepalen op basis van alle nieuwe instromers 
met een chronische ziekte of beperking over de periode 2006 t/m 2010. Door het moment 
van instroom te kiezen heeft nog geen selectieve uitval uit het panel plaatsgevonden, 
bijvoorbeeld door een slechtere gezondheidstoestand. Uit eerdere ervaringen weten we 
bovendien dat een deel van de chronisch zieken dat geselecteerd is in de huisartsen-
praktijk en zich aanmeldt voor deelname aan het panel niet verschilt wat betreft geslacht, 
leeftijd en aantal chronische aandoeningen van de groep die zich na selectie niet aanmeldt 
(Rijken et al., 1998; Calsbeek et al., 2006). Hetzelfde geldt voor de mensen met matige of 
ernstige beperkingen. Vanaf het rapport ‘Werk en Inkomen: kerngegevens & trends. 
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Rapportage 2013’ is een nieuwe standaardpopulatie berekend die iets afwijkt van de 
standaardpopulatie die in eerdere rapporten over werk en inkomen gebruik werd (zie Van 
den Brink et al., 2008). Deze nieuwe standaardpopulatie is gebaseerd op de nieuwe 
instroom tussen 2006 en 2010 en daarom actueler dan de populatie die in 2005 gebruik 
werd en gebaseerd was op onderzoek uit 2003 (zie ook Calsbeek et al., 2005). Een andere 
standaardpopulatie zal geen verandering in trends teweeg brengen maar kan wel een klein 
verschil in jaarpercentages opleveren in vergelijking met voorgaande rapportages omdat 
immers alle jaren opnieuw gewogen worden. De standaardpopulatie heeft dus een 
verdeling naar sociaal - demografische en ziekte- en beperkinggerelateerde kenmerken, 
zoals die naar voren komt in het totale bestand van nieuwe instromers met een chronische 
ziekte of beperking sinds 2006. De samenstelling van de onderzoeksgroepen op alle 
meetmomenten wordt op een aantal centrale kenmerken gelijk gemaakt aan die van de 
standaardpopulatie, zodat bijvoorbeeld het percentage mannen of het percentage ouderen 
op elk moment gelijk is. 
Daarnaast wordt een weegfactor toegepast voor de verdeling van mensen met een 
chronische ziekte of beperking in het panel. Bij de start van het NPCG hebben we op 
basis van verschillende bronnen een geschatte verhouding bepaald tussen de populaties 
mensen met een chronische ziekte en mensen met een (matige of ernstige) lichamelijke 
beperking in de leeftijd van 15 jaar en ouder in Nederland (zie ook Calsbeek e.a., 2006). 
In figuur II.1 staat deze geschatte verhouding weergegeven. 
 
 
Figuur II.1:  Geschatte omvang van de populaties chronisch zieken en gehandicapten 

(≥15 jaar) in de Nederlandse bevolking (n=2.120.000) 
 
De populatie mensen met een chronische ziekte en/of beperking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Calsbeek et al., 2006 
 
 
Wanneer we deze geschatte verdeling op bevolkingsniveau vergelijken met die zoals die 
door de jaren heen in het NPCG voorkomt, dan blijkt dat aan het NPCG in relatieve zin 
jaarlijks veel mensen met een chronische ziekte deelnemen. Omdat de verhouding op 
bevolkingsniveau geschat is op 47% mensen met een chronische ziekte en 53% mensen 
met een beperking, is een weegfactor gemaakt waarmee vervolgens de samenstelling van 

Mensen met een 
chronische ziekte 

770.000 
36,3% 

 

 Mensen met 
een chronische 
ziekte en een 

beperking 
430.000 
20,3% 

Mensen met 
 een beperking 
920.000 
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het NPCG op ieder moment is gewogen naar de verhouding op bevolkingsniveau. Dus de 
standaardpopulatie op basis van de instroom tussen 2006 en 2010 waarop vervolgens een 
weging wordt toegepast naar de verhouding chronisch zieken en gehandicapten in de 
algemene bevolking vormt de standaardpopulatie van chronisch zieken of gehandicapten 
die voor vrijwel alle berekeningen in dit rapport is gebruikt. 
Er wordt in dit rapport gebruik gemaakt van twee standaardpopulaties: één voor mensen 
met een chronische ziekte of beperking van 15 jaar en ouder als we onderwerpen behan-
delen die voor iedereen relevant zijn, zoals vrijwilligerswerk, inkomen en uitgaven. En 
één voor mensen met een chronische ziekte of beperking van 15 t/m 64 jaar, die (in 
principe) tot de beroepsbevolking horen, voor onderwerpen zoals arbeidsparticipatie en 
sollicitaties. In tabel II.1 staan de kenmerken van de twee populaties weergegeven. 
 
 
Tabel II.1:  Kenmerken van mensen met een chronische ziekte of beperking: 

respondentengroepen en standaardpopulaties 
 
 

Standaard
populatie 
15 jaar en 

ouder 

Respondenten
groep 15 jaar 

en ouder 
oktober 2013 

(N=2.363) 

Standaard-
populatie1

5 t/m 64 
jaar 

Respondenten
groep 15 t/m 

64 jaar oktober 
2013 

(N=1.089) 

Respondenten
groep 25 jaar 
en ouder jaar 

april 2014 
(N=1.659) 

Sekse (%)      
Man 39 41 36 36 46 
Vrouw 61 59 64 64 54 
      
Leeftijd (%)      
15 t/m 39 jaar 5 7   7 
40 t/m 64 jaar 42 39   40 
65 t/m 74 jaar 25 31   32 
75 jaar en ouder 28 23   21 
      
Leeftijd (%)*      
15 t/m 39 jaar   10 15  
40 t/m 54 jaar   35 33  
55 t/m 64 jaar   55 53  
      
Opleidingsniveau (%)      
Laag 41 34 33 24 31 
Midden 42 44 46 50 44 
Hoog 17 22 21 26 25 
      
Chronische ziekte 
(indexziekte; %)      
Hart- en vaatziekten 14 15 8 8 16 
Astma / COPD 11 22 13 16 14 
Aandoeningen 
bewegingsapparaat 13 13 13 13 11 
Kanker 3 4 3 3 5 
Diabetes 9 10 7 9 12 
Neurologische ziekten 5 6 7 9 5 
Spijsverteringsziekten 3 4 4 5 4 
Overige chronische ziekten 11 12 12 14 12 
Geen chronische 
ziekte/onbekend 31 24 33 23 20 
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Standaard
populatie 
15 jaar en 

ouder 

Respondenten
groep 15 jaar 

en ouder 
oktober 2013 

(N=2.363) 

Standaard-
populatie1

5 t/m 64 
jaar 

Respondenten
groep 15 t/m 

64 jaar oktober 
2013 

(N=1.089) 

Respondenten
groep 25 jaar 
en ouder jaar 

april 2014 
(N=1.659) 

Aantal chronische ziekten (%)      
Een 30 30 37 42 35 
Twee 19 24 16 21 26 
Drie of meer 20 22 14 15 19 
Geen chronische 
ziekte/onbekend 31 24 33 23 20 
      
Ernst lichamelijke 
beperkingen (%)      
Geen/licht 30 40 34 47 51 
Matig 44 41 44 38 35 
Ernstig  26 19 22 16 14 
      
Aard lichamelijke 
beperkingen (%)*      
Motorisch 50 42 52 41 35 
Visueel en/of auditief 2 2 1 1 3 
Motorisch en visueel 9 6 8 6 5 
Motorisch en auditief 7 7 5 4 5 
Motorisch, visueel en auditief 3 3 1 1 2 
Geen/lichte beperking 30 40 34 47 51 
 
*Vanwege afronding tellen percentages niet altijd op tot 100% 
 
 
Data-analyse 
De gegevens zijn geanalyseerd op basis van een multi-niveaumodel (Snijders & Bosker, 
1999). De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds herhaalde metingen worden 
verricht bij dezelfde personen en er dus een statistische afhankelijkheid tussen de 
metingen bestaat. Naast het gekozen onderzoeksdesign, speelt ook het voorkomen van 
missende waarden een rol bij de keuze voor multi-niveau analyse. Wanneer respondenten 
meerdere keren worden bevraagd, is de kans groot dat bij een deel van de respondenten 
een aantal gegevens ontbreekt. Bij de klassieke methode van variantie-analyse voor 
herhaalde metingen zou dan de gehele case (inclusief de wel aanwezige gegevens van de 
respondent over andere jaren) uit de analyse wegvallen, waardoor de uiteindelijke 
onderzoeksgroep te klein wordt, zeker voor analyses binnen subgroepen. Bij multi-niveau 
analyse is het mogelijk om de aanwezige gegevens van elk panellid te gebruiken ondanks 
ontbrekende waarden op één van de metingen. 
 
Door het gehanteerde onderzoeksdesign is sprake van ‘geneste’ waarnemingen: de her-
haalde metingen zijn genest in panelleden. In het geanalyseerde multi-niveaumodel 
worden daarom drie data- niveaus onderscheiden: het niveau van de huisartsenpraktijk 
(de groep die is geworven via bevolkingsonderzoeken wordt gezien als zijnde afkomstig 
van één huisartspraktijk), het niveau van het individuele panellid en dat van de meting. 
Bij de analyse van de gegevens zijn twee multi-niveaumodellen gespecificeerd. In de 
eerste plaats een uitgebreid model, waarin als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen: 
jaar van de meting, aanwezigheid van een chronische ziekte, aanwezigheid van een 
lichamelijke beperking, sekse, leeftijd (in categorieën), opleidingsniveau, indexziekte 
(oudste diagnose van een chronische ziekte) en het aantal chronische ziekten, aard van de 
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beperking en ernst van de beperking, regio en urbanisatiegraad (op het niveau van het 
panellid). Het betreffen categorische variabelen die als dummyvariabelen in het model 
zijn opgenomen. Dit uitgebreide model is gebruikt bij de analyse van die indicatoren 
waarbij, naast een schatting voor de totale populatie, ook schattingen voor subgroepen 
wenselijk en mogelijk waren. Wanneer bijvoorbeeld de gemiddelde waarde op een be-
paalde indicator werd geschat voor vrouwen (ten opzichte van mannen), dan werd hierbij 
door het opnemen van de andere variabelen in het model gecorrigeerd voor verschillen 
tussen de groepen mannen en vrouwen in leeftijdssamenstelling, opleidingsniveau, type 
chronische ziekte, het aantal chronische ziekten, aard en ernst van de beperking en de 
regio en urbanisatiegraad. 
Daarnaast is een beperktere variant van het model gebruikt, wanneer op bepaalde 
indicatoren alleen een schatting voor de totale populaties van mensen met een chronische 
ziekte of beperking, alleen chronisch zieken of alleen mensen met een beperking mogelijk 
was. In het beperkte model zijn als onafhankelijke variabelen opgenomen: jaar van de 
meting, aanwezigheid van een chronische ziekte, aanwezigheid van een beperking, sekse, 
leeftijd (als continue variabele), regio en urbanisatiegraad. Dit laatste model geeft dus 
schattingen voor de totale populatie van mensen met een chronische ziekte of beperking, 
en voor mensen met een chronische ziekte en voor mensen met een beperking 
afzonderlijk. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij schattingen voor (subgroepen van) mensen met 
een chronische ziekte gecorrigeerd is voor de effecten van de eventuele aanwezigheid van 
een lichamelijke beperking (er is immers sprake van overlap tussen beide groepen), en 
andersom, bij schattingen voor (subgroepen van) gehandicapten is rekening gehouden 
met het effect van de eventuele aanwezigheid van een chronische ziekte. De 
gepresenteerde resultaten betreffen dus de specifieke categorie. 
 
De resultaten van de multi-niveau analyses zijn schattingen van de gemiddelde waarden 
of percentages zoals die zouden gelden voor de totale standaardpopulatie van mensen met 
een chronische ziekte of beperking. Behalve het gemiddelde of percentage voor de totale 
populatie op het meest recente meetmoment, worden in dit rapport daar waar wenselijk en 
mogelijk ook de gemiddelde waarden of percentages voor een aantal subgroepen van 
chronisch zieken en gehandicapten geschat. Daarbij werd getoetst of het effect van een 
bepaald kenmerk van een subgroep (bijvoorbeeld vrouw ten opzichte van man) signifi-
cant is. Een dergelijk significant sekse-effect impliceert dat de gemiddelde waarde op een 
bepaalde indicator voor vrouwen met een chronische ziekte of beperking afwijkt van die 
van mannen met een chronische ziekte of beperking. Vanwege het grote aantal toetsingen 
dat wordt gedaan, is steeds een alpha van .01 gehanteerd. 
 
Door middel van trendanalyse werd bovendien getoetst of in de loop van de tijd ver-
schuivingen hebben plaatsgevonden (toetsing van polynomiale contrasten met alpha=.01). 
Hierbij worden in eerste instantie de jaargemiddelden van de opeenvolgende jaren voor 
de totale groep van mensen met een chronische ziekte of beperking getoetst, waarna ook 
voor onderscheiden subgroepen wordt getoetst of zich - naast de algemene trend - nog 
andere verschuivingen hebben voorgedaan, specifiek voor die subgroep. 
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Bijlage 3: Arbeidsparticipatie en omvang van de 
werkweek  

 
 
Tabel B3.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat participeert op de 

arbeidsmarkt naar achtergrondkenmerken, 2013 
 
 Percentage  BI 95% 
Totale groep 26   22 - 32 
       
Geslacht       
mannen (ref.) 33   26 - 40 
Vrouwen 23 *  18 - 28 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 40   31 - 50 
40 t/m 54 jaar 36   30 - 44 
55 t/m 64 jaar 19 *  15 - 24 
       Opleidingsniveau       
laag (ref.) 19   14 - 25 
Midden 29   24 - 35 
Hoog 34 *  27 - 41 
       Aantal chronische ziekten (%)       
een (ref.) 30   24 - 36 
Twee 25   20 - 32 
drie of meer 16 *  12 - 22 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 22   18 - 28 
Ernstig 10 *  6 - 15 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
 
 
Tabel B3.2: Gemiddeld aantal uren dat mensen met een chronische ziekte of beperking 

participeren op de arbeidsmarkt naar achtergrondkenmerken, 2013 
 
 Uren  BI 95% 
Totale groep 25.7   24.0 - 27.5 
       Geslacht       
mannen (ref.) 32.5   30.5 - 34.5 
Vrouwen 22.0 *  20.4 - 23.8 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 27.4   25.1 - 29.6 
40 t/m 54 jaar 26.7   24.7 - 28.6 
55 t/m 64 jaar 24.9   23.0 - 26.8 
       Opleidingsniveau       
laag (ref.) 25.8   23.5 - 28.0 
Midden 25.6   23.2 - 27.1 
Hoog 27.0   24.9 - 29.0 
       Aantal chronische ziekten (%)       
een (ref.) 28.2   26.5 - 30.0 
Twee 27.8   25.7 - 29.9 
drie of meer 29.1   26.7 - 31.2 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig (ref.) 26.1   24.0 - 28.1 
Ernstig 23.2   18.9 - 26.6 
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Bijlage 4:  Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
 
 
 
Tabel B4.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat 

vrijwilligerswerk doet naar achtergrondkenmerken, 2013 
 

 Percentage  BI 95% 
Totale groep 17   14 - 20 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 17   14 - 20 
Vrouwen 17   15 - 21 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 25   18 - 32 
40 t/m 54 jaar 20   16 - 23 
55 t/m 64 jaar 20   16 - 23 
65 jaar en ouder 11 *  9 - 15 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 13   10 - 16 
Midden 19   16 - 22 
Hoog 27 *  22 - 32 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 17   15 - 21 
Twee 20   17 - 24 
Drie of meer 20   17 - 24 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 18   15 - 21 
Ernstig 13   10 - 17 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
 
 
Tabel B4.2: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat mantelzorg 

verleent naar achtergrondkenmerken, 2013 
 

 Percentage  BI 95% 
Totale groep 15   12 - 18 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 10   8 - 13 
Vrouwen 18 *  15 - 22 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 9   6 - 14 
40 t/m 54 jaar 19 *  15 - 22 
55 t/m 64 jaar 18 *  15 - 22 
65 jaar en ouder 10   9 - 13 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 11   9 - 15 
Midden 16   13 - 19 
Hoog 23 *  19 - 28 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 13   10 - 16 
Twee 17   13 - 20 
Drie of meer 17   14 - 21 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 15   12 - 18 
Ernstig 10   7 - 13 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep.  

Werk & Inkomen, NIVEL 2015 77 



 
 
 
 
  

78 Werk & Inkomen, NIVEL 2015 



Bijlage 5: Arbeidsongeschiktheid en uitkering 
 
 
 
Tabel B5.1: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking dat 

arbeidsongeschikt is naar achtergrondkenmerken, 2013 
 
 Percentage  BI 95% 
Totale groep 52   46 - 59 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 58   50 - 65 
Vrouwen 49   43 - 56 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 40   30 - 51 
40 t/m 54 jaar 47   39 - 54 
55 t/m 64 jaar 58 *  51 - 65 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 51   42 - 59 
Midden 55   48 - 62 
Hoog 49   41 - 57 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 44   38 - 50 
Twee 56   48 - 63 
Drie of meer 61 *  52 - 68 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 57   50 - 63 
Ernstig 80 *  73 - 86 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
 
 
Tabel B5.2: Percentage mensen met een chronische ziekte of beperking met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering naar achtergrondkenmerken, 2013 
 
 Percentage  BI 95% 
Totale groep 37   33 - 42 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 43   36 - 50 
Vrouwen 35   30 - 40 
       Leeftijd       
15 t/m 39 jaar (ref.) 30   22 - 39 
40 t/m 54 jaar 33   28 - 39 
55 t/m 64 jaar 42   37 - 47 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 33   27 - 40 
Midden 40   35 - 46 
Hoog 39   32 - 46 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 32   27 - 37 
Twee 40   33 - 47 
Drie of meer 45 *  38 - 52 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 44   39 - 50 
Ernstig 65 *  57 - 72 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep.  
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Bijlage 6: Besteedbaar inkomen en gezondheidsgerela-
teerde uitgaven 

 
 
Tabel B6.1: Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van mensen met een chronische 

ziekte of beperking naar achtergrondkenmerken, 2013 
 

 Bedrag (€) per maand  BI 95% 
Totale groep 1381   1334 - 1429 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 1414   1359 - 1468 
Vrouwen 1361   1310 - 1411 
       Leeftijd       
25 t/m 39 jaar (ref.) 1364   1271 - 1456 
40 t/m 64 jaar 1325   1271 - 1380 
65 t/m 74 jaar 1401   1346 - 1456 
75 jaar en ouder 1451   1390 - 1512 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 1151   1093 - 1208 
Midden 1434 *  1382 - 1487 
Hoog 1807 *  1746 - 1867 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 1380   1334 - 1427 
Twee 1373   1324 - 1422 
Drie of meer 1362   1310 - 1415 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 1355   1303 - 1407 
Ernstig 1315   1246 - 1383 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
 
 
Tabel B6.2: Gezondheidsgerelateerde uitgaven van mensen met een chronische ziekte of 

beperking naar achtergrondkenmerken, 2013 
 

 Bedrag (€) per maand  BI 95% 
Totale groep 84   73 - 94 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 87   75 - 99 
Vrouwen 82   70 - 93 
       Leeftijd       
25 t/m 39 jaar (ref.) 62   37 - 87 
40 t/m 64 jaar 78   66 - 91 
65 t/m 74 jaar 82   69 - 95 
75 jaar en ouder 97 *  82 - 112 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 65   52 - 79 
Midden 91 *  79 - 103 
Hoog 110 *  96 - 125 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 91   79 - 103 
Twee 92   80 - 105 
Drie of meer 93   79 - 106 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 83   72 - 95 
Ernstig 133 *  117 - 150 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep.  
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Tabel B6.5: Spaarmiddelen aanspreken of schulden maken door mensen met een 
chronische ziekte of beperking naar achtergrondkenmerken, 2014 

 
 Percentage  BI 95% 
Totale groep 28   24 - 32 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 31   26 - 36 
Vrouwen 25   22 - 30 
       Leeftijd       
25 t/m 39 jaar (ref.) 26   17 - 38 
40 t/m 64 jaar 32   27 - 38 
65 t/m 74 jaar 26   21 - 31 
75 jaar en ouder 23   18  29 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 29   24 - 35 
Midden 28   24 - 33 
Hoog 22   18 - 28 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 22   18 - 27 
Twee 27   23 - 33 
Drie of meer 27   22 - 32 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 30   26 - 35 
Ernstig 33   27 - 40 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
 
 
Tabel B6.6: Sociale deprivatie bij mensen met een chronische ziekte of beperking naar 

achtergrondkenmerken, 2014 
 
 Percentage  BI 95% 
Totale groep 26   21 - 30 
       Geslacht       
Mannen (ref.) 29   24 - 35 
Vrouwen 23   19 - 28 
       Leeftijd       
25 t/m 39 jaar (ref.) 36   25 - 49 
40 t/m 64 jaar 31   25 - 37 
65 t/m 74 jaar 23   18 - 29 
75 jaar en ouder 20   15  26 
       Opleidingsniveau       
Laag (ref.) 35   29 - 42 
Midden 26   21 - 31 
Hoog 10 *  7 - 14 
       Aantal chronische ziekten (%)       
Een (ref.) 20   16 - 24 
Twee 28   23 - 34 
Drie of meer 25   20 - 31 
       Ernst lichamelijke beperkingen (%)       
Matig 32   27 - 38 
Ernstig 34   27 - 43 
 
* p <.01 t.o.v. de referentiegroep. 
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