
    

  

Netspar wil met pensioengeld 

zorgkosten drukken. 
 

Pensioenclub Netspar pleit voor de invoering van 

deeltijdpensioen, waardoor mantelzorgers meer tijd krijgen voor 

mantelzorg. Dat is een van de aanbevelingen in een onderzoek 

van deze studieclub. Op deze manier kan het flexibel opnemen 

van het pensioen bijdragen aan besparingen in de kosten voor 

zorg. 

 



 

Mantelzorgers hebben het zwaar 

Volgens de onderzoekers van Netspar neemt de behoefte aan 

mantelzorg de komende jaren toe. Mantelzorgers zijn vaak 45-

plussers. Op enig moment zal een kwart van de volwassen 

Nederlanders betrokken zijn bij mantelzorg, zo verwacht 

Netspar. Een mantelzorger is iemand die ten minste 8 uur per 

week en/of drie maanden achtereen zorg verleent. Mantelzorg 

leidt vaak tot negatieve gezondheidseffecten als gevolg van 

stress en kan op den duur gevolgen hebben voor de 

arbeidsmarkt, zo denken de onderzoekers. Door mantelzorgers 

te stimuleren alvast voor een deel met pensioen te gaan, 

kunnen deze negatieve effecten voorkomen worden. 

 

Pensioengeld voor aanpassing van het huis 

Netspar is ook voorstander van het opnemen van het pensioen 

in een bedrag ineens. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld 

aanpassingen worden gedaan, waardoor ouderen langer thuis 

kunnen blijven wonen. “Dat scheelt op termijn zorgkosten”, 

aldus de onderzoekers. 

 

Onderzoek van Netspar lezen? 

Ga dan naar: www.netspar.nl 

 

  

 

 

PENSIOEN 

 

https://www.netspar.nl/publicatie/netspar-brief-14-wie-zorgt-en-betaalt-voor-de-ouderen-van-morgen/


 

  

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen 
stabiel 

 

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen 

is in juni gelijk gebleven op 111%.  De beleidsdekkingsgraad (d.i. het 

gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 

maanden) , die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg naar 

109%. 

  
  

 



  

Verschil in levensverwachting groeit 

  
Het verschil in levensverwachting tussen rijkste en armste 

Nederlanders, is sinds 2005 met ongeveer 2 jaar toegenomen en ligt 

nu ronde de 9 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de studieclub Netspar. 

 

Oorzaak niet duidelijk 

Het onderzoek stelt de levensverwachting vast voor 40-jarigen in 10 

inkomensgroepen. Het verschil in levensverwachting bij mannen is 8,6 

jaar, bij vrouwen 10 jaar. 

Een algemene verklaring voor de toenemende kloof is er volgens 

Netspar niet. 

Het onderzoek toont niet aan, dat de verschillen een gevolg zijn van 

“economische ontberingen voor de lagere-inkomensgroepen”, zeggen 

de onderzoekers. Waardoor het verschil dan wel verklaard kan 

worden, behalve  arbeidsomstandigheden, leefstijl en gezondheid, zal 

in vervolgonderzoek nog vastgesteld moeten worden. 

 

AOW-leeftijd bevriezen 

Voor de FNV is het onderzoek aanleiding om de eis te herhalen, dat 



 

de AOW-leeftijd voorlopig bevroren moet worden op 66 met een 

langzamere stijging in de toekomst. 

 

 

ZORG 

 

 

 

85+ en gezinnen met kinderen 

grootste klant van de 

huisartsenpost 
 

Huisartsen die in avond-, nacht- en weekenddiensten huisartsenposten bemannen 

(HAP) raken overbelast. Dat concludeert De Volkskrant (12 juli 2018) mede  op basis 

van columns die huisarts Joost Zaat met regelmaat schrijft. 

 



 

Sneller naar de dokter 

Als oorzaak worden genoemd: de toenemende aanloop bij de huisartsenpost, de 

administratieve druk, de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig 

thuis wonen.  Maar de druk wordt ook veroorzaakt door het getob over gezondheid 

bij gezinnen met kleine kinderen.  Dit zijn de groot-consumenten als het om 

huisartsen gaat: de 85 plussers en ouders met jonge kinderen tot 4 jaar. Uit 

bezorgdheid stappen ouders van jonge gezinnen, steeds sneller naar de huisarts, 

waar in het verleden een beroep werd gedaan op de kennis, die er was in de eigen 

omgeving. 

 

Meer geld 

Het kabinet onderkent het probleem van de huisartsen. Er komt 471 miljoen euro 

extra beschikbaar voor huisartsenzorg werd eind juni bekend. 

 

Meer lezen? 

Ga naar de Volkskrant 

  

 

  

Pensioendiscussie volgen? 
 

Pensioendiscussie volgen? 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/leer-tot-drie-tellen-voor-u-naar-de-huisarts-belt~b0af2dde/


 

  

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de 

pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl 

  

De discussie over zorg volgen? 

  

Ga dan naar de website knvg.nl 
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