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Als we met z’n allen ouder 
worden, is het vanzelfspre-
kend dat we ook langer 
werken, luidt een veelge-
hoord argument. Laten we 
die stelling eens van naderbij 
bekijken. 

Cijfers van het Belgische 
statistiekbureau Statbel leren 
ons dat iemand die in 2020 
geboren werd, mag rekenen 
op 80,8 levensjaren – met een 
relatief groot verschil tussen 
vrouwen (83,1) en mannen 
(78,5). Tegenover 2019 daalde 
die levensverwachting welis-
waar met een vol levensjaar, 
maar vooral als gevolg van de 
(hopelijk uitzonderlijke) CO-
VID-19-pandemie. Vergeleken 
met 1950 nam de levensver-
wachting met ruim 10 jaar 
toe. Dat is vooral te wijten 
aan hygiënische en medische 
vooruitgang die veel vroegtij-
dige sterfte weet te voorko-

 

men of genezen, onder meer 
door succesvolle vaccinaties. 
Toch verhult die gemiddel-
de levensverwachting heel 
wat onderliggende verschil-
len. Tussen regio’s — in het 
Vlaams Gewest (82,0) ligt de 
levensverwachting bijvoor-
beeld flink hoger dan in het 
Waals Gewest (78,9) — maar 
meer nog tussen sociaaleco-
nomische bevolkingsgroepen.

Uit recent onderzoek van 
Sciensano (onderzoekscen-
trum volksgezondheid, red.) 
bleek dat een kortgeschoolde 
Belgische man van 25 jaar 
zich aan nog 37 gezonde 
levensjaren mag verwach-
ten, tegenover 47,5 voor een 
hooggeschoolde man. Een 
25-jarige kortgeschoolde 
vrouw heeft nog 35,5 gezonde 
levensjaren voor zich, een 
hooggeschoolde nog maar 
liefst 49. Het aantal gezonde 

levensjaren ligt voor kort-
geschoolden dus onder de 
wettelijke pensioenleeftijd. 
Meer nog, sinds 2001 steeg de 
levensverwachting in goede 
gezondheid enkel significant 
voor hooggeschoolde man-
nen. In diezelfde periode nam 
de levensverwachting in goe-
de gezondheid voor kortge-
schoolde vrouwen zelfs af met 
bijna vier levensjaren.

Kunnen we dan loopbaan-
voorwaarden koppelen aan 
de levensverwachting? Dat is 
altijd een ideologische keuze. 
Maar als we geen rekening 
houden met de ongelijkheden 
binnen die levensverwach-
ting, dreigen we van korter 
geschoolden te vragen dat ze 
langer werken dan ze gezonde 
levensjaren hebben, terwijl 
vooral de hoogst geschoolden 
genieten van een lang en 
gezond pensioen.

‘We leven langer, dus  
moeten we langer werken’

Factcheck.

Wat mag mijn  
werkgever vragen 
over mijn vaccinatie?
‘Wellicht ziet iedereen het 
belang in van samen de strijd te 
voeren tegen het coronavirus. 
Vaccineren speelt daarin een be-
langrijke rol. Maar je baas kan je 
niet verplichten, je kiest zelf of je 
je laat inenten. Als je baas vraagt 
naar je vaccinatiestatus hoef je 
niet te antwoorden. Het Overleg-
comité heeft wel beslist om een 
vaccinatie te verplichten in de 
zorgsector. Hoe de verplichting 
eruit zal zien en wanneer die 
zou ingaan, wordt nog besproken 
door vakbonden en werkgevers.

Je baas moet jou en je collega’s 
een gezonde, veilige werkomge-
ving bieden. Hij mag het belang 
en de voordelen van vaccinatie 
benadrukken en je doorverwij-
zen naar betrouwbare info, maar 
mag je niet onder druk zetten. 
Hij moet er ook voor zorgen dat 
de hygiëne- en afstandsregels 
uit de generieke gids worden na-
geleefd. Want ook na vaccinatie 
bestaat er nog een gevaar voor 
virusoverdracht, al verkleint de 
kans aanzienlijk. 

Kan je je niet laten vaccineren 
omwille van medische redenen? 
Bespreek dan met je arbeidsarts 
de mogelijke risico’s op het werk 
en de eventuele nood aan aan-
gepast werk. Weet ook dat als je 
vaccinatie plaatsvindt tijdens 
de werkuren, je recht hebt op 
vaccinatieverlof.’  

We vragen het aan.

Stijn Gryp (ACV),expert  
gezondheid op het werk 

FEIT OF  
FABEL?

ONWAAR!De Meisje is een aangrijpende monoloog van 
Jaouad Alloul over liefde, familie, zelfaan-
vaarding en vergiffenis. Alloul vertelt in 
deze voorstelling zijn levensverhaal, zonder 
polarisering of met de vinger te wijzen. Hij 
vertelt hoe hij als kleine jongen altijd een 
meisje wou zijn in het traditionele gezin 
waarin hij opgroeide en op twintigjarige 
leeftijd de deur achter zich dichttrok en voor 
zichzelf koos. De voorstelling is nog te zien 
tot januari 2022 en trekt langs verschillende 
Vlaamse cultuurhuizen.

 ~ www.marthatentatief.be

THEATER DE MEISJE  
TUSSEN TWEE WERELDEN

FILM ROOKIE

Wat je ziet is niet wat je krijgt

1. 2.

3.

In Kazerne Dossin in Mechelen kun je nog tot en met 7 december te-
recht voor de tentoonstelling Fake Images. Daarin wordt op duidelijke 
wijze getoond hoe fake news en afbeeldingen het dagelijkse nieuws 
ongemerkt kunnen binnensluipen. Fake Images laat je ook zien hoe 
stereotiepe denkbeelden over Joden, migranten of LGBTQIA+’s de 
samenleving kunnen vergiftigen. Dat wordt aanschouwelijk gemaakt 
aan de hand van historische beelden van Holocaustoverlevende 
Arthur Langerman, die al meer dan 50 jaar lang antisemitische 
propaganda verzamelt. Via interactieve elementen leer je bovendien 
de mechanismen achter die schadelijke propaganda en denkbeelden 
beter kennen en kom je te weten hoe je deze kunt doorprikken. 

 ~ www.fakeimages.be

Cultuur.  Een selectie 

Dromen en 
nachtmerries
Sinds deze week kun je in de bio-
scoop gaan kijken naar ROOKIE, 
het langspeeldebuut van regisseur 
Lieven van Baelen. Daarin wordt het 
verhaal verteld van Nicky (Matteo 
Simoni), een ambitieuze motorrijder 
die elke race weer zijn leven op het 
spel zet voor de kicks. Wanneer hij 
na een zwaar ongeval te horen krijgt 
dat hij nooit meer zal kunnen racen, 

zoekt hij toevlucht bij 
zijn schoonzus Vero 
(Veerle Baetens) en 
haar zoon Charlie (Va-
lentijn Braeckman). Via 
Charlie probeert Nicky 
zijn dromen toch nog te 
verwezenlijken, al blijkt 
Charlie niet uit hetzelf-
de hout gesneden.

 ~ Speelduur: 100 minuten,  
nu in de bioscoop.  
www.facebook.com/ 
rookiethemovie
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Sudoku

© De Puzzelaar

7 9 8 2 4 5 6 3 1
5 6 3 1 9 8 4 7 2
1 2 4 7 6 3 5 9 8
4 5 1 9 3 2 8 6 7
3 7 2 4 8 6 1 5 9
6 8 9 5 1 7 2 4 3
9 4 7 6 2 1 3 8 5
2 3 5 8 7 4 9 1 6
8 1 6 3 5 9 7 2 4

De verwachte leeftijd in goede gezondheid is zeer ongelijk 
verdeeld. Een slecht argument voor een langere loopbaan.
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