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Voorwoord

Dit onderzoek vond plaats op initiatief van de Nederlandse Politiebond §PB), on-

dersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken @iZa), het Nederlands Po-

litie Instituut (NIPI), en de regionale politiekorpsen. In de begeleidingscommissie
hadden zitting: Hans van Duijn en Peter Gortzak (NPB), José van Aert @iZa), Hans

Lanser OIPD, Hendrik Karreman (politiekorps Rotterdam Rijnmond) en Peter Slik-
ker (politiekorps Haaglanden). WU zijn hen allen zeer erkentelijk voor hun inhou-
delijke inbreng en praktische adviezen voor de uitvoering van het onderzoek.

Dit onderzoek was onmogelijk geweest zonder de bereidwillige medewerking van

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. In het bijzonder willen wij Marcel ThUs-

sen en Wilfried Petit van de Afdeling Actuariaat hartelijk bedanken voor de prettige

en vnrchtbare samenwerking. Henk Rozeboom en Louis Senden van de Afdeling
Verzameling Statistische Informatie (VSI) willen we eveneens bedanken voor hun

medewerking. Tenslotte bedanken we Ferdi Otten van het Centraal Bureau voor de

Statistiek voor het snelle werk bij het leveren van de tabellen.
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Samenvatting

Naar aanleiding van onderzoekresultaten uit Zweden, waaruit bleek dat gepensio-

neerde politieambtenaren korter leefden dan de algemene bevolking, is in Neder-
land een onderzoek opgezet om te kijken of deze bevindingen ook voor de Neder-
landse situatie gelden. Mogelijke verklaringen die de Zweedse onderzoekers voor
hun bevindingen noemden waÍen een beïnvloeding van cardiovasculaire parameters

door het draaien van onregelmatige diensten en het ervaren van stress door agressie

en geweld op straat, waardoor sterfte door hart- en vaatziekten beihvloed wordt.
Gegevensbestanden van 1996 en 1997 van het ABP zijn gebruikt om een vergelij-
king te maken tussen sterfte binnen een jaar van gepensioneerde mannelijke politie-
ambtenaren en andere ambtenaren bij de overheid, zoals rijk, provincie, gemeente,

onderwijs en waterschappen. CBS-gegevens van actieve (politie)ambtenaren uit
1995, 1996 en 1997 zijn gebruikt om te onderzoeken of de politieambtenaren en de

referentiegroep als vergelijkbaar konden worden beschouwd met bekelÍ<ing tot
mogelijk verstorende leefstijlfactoren, zoals roken, alcoholgebruik, sporten en over-
gewicht.

Uit het onderzoek bleek dat geen verschil bestond in de leeftijdspecifieke en de

voor leeftijd gecorrigeerde totale sterftekansen (5,2o/o voor politieambtenaren en

5,3yo voor de referentiegroep) of de gemiddelde leeftijd bij overlijden
(respectievelijk 78,4 jaar en 78,2 jaar). Deze resultaten werden niet beïnvloed door
een betere gezondheid van politieambtenaren. Een vergelijking van rook-, drink- en

sportgedrag gaf weliswaar statistisch significante maar kleine en tegenstrijdige ver-
schillen te zien tussen de groepen, waaruit geconcludeerd werd dat politieambtena-
ren niet gezonder dan wel ongezonder leefden dan de referentiegroep. Ofhet draai-
en van onregelmatige diensten of 'het werken op straat' specifiek het risico op ver-
woegd overlijden verhoogt, kon niet volledig onderzocht worden met deze gege-

vens, omdat de onderzoeksgroep ook uit technisch en adminishatief personeel be-
stond. Het grootste deel (ongeveer 75%o) van de onderzochte politieambtenaren is
echter executief ambtenaar geweest. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat
Nederlandse gepensioneerde politieambtenaren geen verhoogde kans hebben om
verwoegd te overlijden.
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1. Inleiding

In een in Zweden uitgevoerde studie heeft men gevonden dat mannelijke politie-
ambtenaren een kortere levensduur hadden dan de algemene bevolking. Dit betrof
vooral politieambtenaren met onregelmatige diensten en politieambtenaren die met
verwoegd pensioen waren gegaan (Blume en Hammarnàs, 1989).

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Nederlandse Politiebond door TNO
Arbeid laten uitzoeken hoe betrouwbaar en ernstig de signalen uit dit Zweedse on-
derzoek en uit de overige literatuur waren met betrelJ<ing tot dit onderwerp. Nadat
tegelijkertijd een haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd om te bekijken of een

dergelijk onderzoek ook in Nederland uit te voeren is @latter en Houtman, 1998),

heeft de Nederlandse Politiebond aan TNO Arbeid opdracht gegeven te onderzoe-

ken of gepensioneerde politieambtenaren in Nederland een hogere sterfte en kortere
levensduur hadden dan de algemene bevolking.

In het onderzoek in Zweden werden met behulp van registers van politie-bonden
persoonlijke identiÍicatienummers van politieambtenaren verzameld die tussen

1970 en 1980 met verwoegd of met regulier pensioen waren gegaan. Lokale politie-
organisaties verschaften informatie over onregelmatige diensten of dagdiensten ten
tijde van de pensionering. Informatie over de vitale status en het eventuele tijdstip
van overlijden werd verzameld met behulp van de Zweedse overlijdensregisfiatie.
De gemiddelde levensduur van de overleden politieambtenaren werd vergeleken
met die van inwoners van Göteborg (72.2 jaar) en met de gemiddelde levensduur
van inwoners van alle andere politiedistricten (73.3 jaar). De follow-up periode liep
tot 1987. De studie-populatie bevatte 277 politieambtenaren, waarvan er 57 waren
overleden voor het einde van 1987.

Van de ambtenaren met dagdienst overleed LTYo en van de ambtenaren met onre-
gelmatige dienst overleed 28%o voor december 1987. De politie-agenten die onre-
gelmatige diensten draaiden toen zij met pensioen gingen hadden een statistisch
significant kortere levensduur dan de inwoners van Göteborg en van de andere po-
litie-districten (70,2 jaar). Politieambtenaren die met verwoegd pensioen gingen

hadden ook een kortere levensduur (69,4 jaar) dan de inwoners van Göteborg en

van de andere politie-districten.
Dit onderzoek had enkele methodologische tekortkomingen. Zo heeft het gebruik
van de algemene populatie als referentiegroep voor (specifieke groepen uit) de be-
roepsbevolking als nadeel dat het zogenaamde 'healt§ worker effect' optreedt: de

werkzame bevolking is een geselecteerde en zeeÍ gezond deel van de algemene
bevolking, die ook bestaat uit zieken en gehandicapten. Bovendien is het niet dui-
delijk of de levensduur van de politieambtenaren, die in de studiepopulatie werden
behokken als zij gepensioneerd waren en dus ook ongeveer de leeftijd van 60 jaar
bereikt hadden, werd vergeleken met de gemiddelde levensduur van een populatie
vanaf hun geboorte. Mogelijk verstorende variabelen, zoals leeftijd, rookgedrag en

alcoholgebruik waren niet meegenomen in de studie, zodat niet voor eventuele ver-
schillen tussen de groepen politieambtenaren gecorrigeerd kon worden. In het haal-
baarheidsonderzoek werd geconcludeerd dat de studie een kleine onderzoekspopu-
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latie behof en dat waarschijnhlk enige vertekening van de resultaten heeft plaatsge-

vonden, maar dat deze waarschrjnlijk een verzwakking van het effect heeft veroor-

zaakt.

Uit literatuuronderzoek naar verhoogde mortaliteit brj politieambtenaren bleek dat

epidemiologisch onderzoek niet vaak gericht is op sterfte in zíjn algemeenheid.

Aangezien hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken zijn in Nederland
(CBS, 1997) en andere ontwikkelde landen en hart- en vaatziekten in de literatuur
veelwldig in verband zijn gebracht met (beroepsgebonden) risicofactoren zoals

stress, zijn resultaten van studies naar sterfte aan hart- en vaatziekÍen van politie-
ambtenaren gerapporteerd in plaats van sterfte in het algemeen.

Feuer en Rosenman (1986) bekeken de mortaliteit van politieambtenaren in New
Jersey, in een studie waarin gebruik gemaakt werd van gegevens van een veelom-
vattend pensioneringssysteem. De Amerikaanse populatie en die van New Jersey

werden gebruikt als referentiepopulaties. Hoewel de totale mortaliteit van politie-
ambtenaren niet verschilde van de mortaliteit in de algemene populatie, werd een

licht verhoogd risico op sterfte aan hart- en vaatziekten voor politieambtenaren
gevonden. Sardinas et al (1986) bestudeerden de mortaliteit aan ischaemische hart-
ziekten in de politie, vergeleken met de algemene bevolking, en vonden eveneens

licht verhoogde risico's. Vena et al (1986) voerden een mortaliteitsanalyse uit in
een historisch cohort van2376 blanke mannen die ooit als politieagent hadden ge-

werkt. De mortaliteit werd vergeleken met die van de blanke mannelijke bevolking
in de Verenigde Staten. Behalve een verhoogde sterfte aan oesophagus- en colon-
kanker, werd voor mannen die meer dan 40 jaar als politie-agent hadden gewerkt
een statistisch significant verhoogde sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten ge-

vonden. De sterfte aan hart- en vaatziekten was gerelateerd aan het aantaljaren dat
men als politieagent gewerkt had. De relatie tussen beroep als politieman en sterfte

aan ischemische hartziekten is ook bestudeerd door Dubrow et al (1988), die een

case-controle studie uitvoerden en gebruik maakten van overlijdenscertificaten. Een

verhoogd risico werd gezien voor sterfte aan een acuut myocardinfarct. Forastiere et
al (L994) verrichten een historische cohortstudie naar de mortaliteit van 3868 ge-

meente-agenten in Rome die, anders dan in de meeste andere landen, niet zijn be-

kokJ<en bij criminele onderzoeken maar voornamelijk zijn blootgesteld aan be-

roepsgebonden risicofactoren zoals uitlaatgassen tijdens verkeerscontroles. Een

verhoogd sterfterisico door ischemische hartziekten was gevonden brj personen

onder de 50 jaar.

Concluderend kan gesteld worden dat het Zweedse onderzoek van Blume en Ham-
marnàs uit 1989 een aantal methodologische beperkingen heeft en dat de resultaten

hierdoor waarschijnlijk enigszins vertekend zijn. Echter, samen met de resultaten

van gepubliceerde internationale studies naar de cardiovasculaire mortaliteit, waarin
consistent (licht) verhoogde risico's werden gevonden voor politieambtenaren, geeft

dit aanleiding ook in Nederland onderzoek naar sterfte bij de politie uit te voeren.

Uit de haalbaarheidsstudie van TNO Arbeid (Blatter en Houtman, 1998) bleek dat

een dergelijk onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden met gegevens van het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Een directe relatie tussen verhoogde
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sterfte en het uitvoeren van onregelmatige diensten is echter niet aan te tonen, en

ook het opsplitsen van sterfte naar specifiekere diagnoses blijlÍ praktisch en in ver-

band met privacy-wetgeving niet haalbaar. Verder hebben we ons moeten beperken

tot onderzoek bij mannelijke politieambtenaren omdat het aantal gepensioneerde

wouwelijke politieambtenaren te klein was voor het doen van betrouwbare uitspra-
ken.

De waagstelling van het onderzoek dat in dit rapport gepresenteerd wordt luidt:
Hebben Nederlandse gepensioneerde mannelijke politieambtenaren een hogere

sterfte of een kortere levensduur dan de algemene mannelijke gepensioneerde popu-
latie in Nederland?
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2, Populatie en methoden

2.1 Populatie

2.1.1 Sterfte

Voor de vergelijking van de sterfte en gemiddelde levensduur is gebruik gemaakÍ

van gegevens bestanden van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het

ABP heeft gegevens over hoeveel mensen aan het begin van het jaar een ouder-

domspensioen van het ABP l«ijgen en hoeveel mensen daarvan gedurende dat jaar

zijn overleden. Omdat de adminishaties van 1996 en 1997 betrouwbaar zijn en in
die perioden geen administratieve reorganisaties hebben plaatsgevonden, worden
gegevens uit 1996 en 1997 gebruikt voor de vergelijking.
De indexpopulatie bestaat uit gepensioneerde mannelijke politieambtenaren uit de

sector politie, aangevuld met personen uit de sectoren rijk en gemeenten, die ge-

identificeerd zijn via de zogenaamde DGVP-code. Deze code betekent deelname

aan de ziektekostenverzekering brj de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie
(DGVP), die voor actieve politieambtenaren verplicht is en voor gepensioneerden

facultatief. De meesten blijven echter bij de DGVP verzekerd. In 1996 voldeden

7766personen aan die criteria; in1997 voldeden 7731 personen aan de criteria.
De referentiepopulatie bestaat uit de overige mannelijke ABP-verzekerden. Omdat

de gepensioneerden niet goed naar sector te taceren zijn is hieronder een overzicht
gegeven van het aandeel van de werkenden naar sector op basis van gegevens van

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkszaken (Biza-k). De mannelij-
ke werknemers bij Biza-k die hun pensioen later via het ABP zullen ontvangen zijn
werkzaam in de sector onderwijs (ongeveer 4lyo), bij het rijk (18%), de provincies
(2%), of gemeenten (29%), defensie (waarvan alleen het burgerpersoneel bij het

ABP verzekerd is: 50À over), rechterlijke macht (0.3%), waterschappen (2%), of op

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (3%) (Kerngegevens Overheids-

personeel 1997, Ministerie van Binnenlandse Zaken). Naar verwachting geeft de

verdeling van gepensioneerden naar sector niet helemaal hetzelfde beeld als de ver-
deling van werkenden naar sector, vanwege verschillen tussen sectoren in de mate

van vergrijzing.

2.1.2 Leefstijlfactoren

In het ABP-bestand zijn geen gegevens over leefstijlfactoren aanwezig. Om toch te

kunnen bekijken of leefstijlfactoren een eventuele relatie tussen werken als politie-
ambtenaar en sterfte zouden kunnen verstoren, zijn de frequentieverdelingen van

enkele leefstijlfactoren in een groep actieve politieambtenaren en een referentie-
groep met elkaar vergeleken. De gegevens die hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig
van het Periodiek Onderzoek Leefsituatie (POLS) 1997,het Doorlopend Leefsitua-
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tie Onderzoek (DLO) 1996 en de Gezondheidsenquëtes (GE) 1995 en 1996 van het

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mannelijke politieambtenaren zijn gedeÍïnieerd met behulp van de volgende CBS

(1992) beroepencodes: 34201, 34202, 54201, 54202, 54203, 54204, 54205, 74202,

en74203. De referentiegroep bestond uit mannelijk overheidspersoneel werkzaam

in openbaar bestuur (l993-bedrufscode 75), onderwijs (80), cultuur, sport en re-
creatie (92), en openbaar vervoer (60100-60199 en 60210-642L9).

2.2

2.2.1

Methoden

Sterfte

Voor de ABP-bestanden van 1996 en 1997 is per leeftijdsjaar het aantal gepensio-

neerden in het begin van dat jaar en het aantal overledenen gedurende dat jaar ge-

nomen. Uit deze gegevens is de sterftekans, oftewel het percentage overledenen per

leeftijdsjaar berekend. Daama zijn de leeftijdsspecifieke gemiddelde overlijdens-
kansen uit 1996 en uit 1997 gemiddeld. Vervolgens is van deze gemiddelde kansen

een S-jaars voortschrijdend gemiddelde berekend. Dit betekent dat de overlijdens-
kans van 72-jangen berekend is door het gemiddelde te nemen van de 72-jaigen en

de twee voorafgaande en twee opeenvolgende jaren, dus van 7O-jarigen tot en met
74-jaigen. Met deze techniek worden toevallige hoge of lage uitschieters in over-
lijdenskansen eruit 'gefilterd'. Dit komt overeen met de overlijdenskans van de

leeftijdscategorie van 70 tot en met 74 jaar. Ook de gemiddelde leeftijden bij over-
lijden zijn met elkaar vergeleken en de totale, voor leeftijd gecorrigeerde sterftekan-

sen, met behulp van percentages en relatieve risico's (RR) met 95olo betrouwbaar-

heidsintervallen (95%BI). Een RR groter dan één betekent dat er een verhoogd risi-
co bestaat; het verhoogde risico is statistisch significant wanneer het betrouwbaar-

heidsinterval eveneens niet de waarde één omvat. Correctie van de sterftekansen

heeft plaatsgevonden door middel van standaardisatie, waarbij de leeftijdsopbouw
van de referentiepopulatie als standaard is genomen.

2.2.2 Leefstijlfactoren

Alcoholgebruik, rookgedrag, sportgedrag en de gemiddelde quetelet-index van po-
litieambtenaren en een referentiegroep zijn met elkaar vergeleken. Alcoholgebruik,
rookgedrag, sportgedrag zijn in respectievelijk drie, vijf en vier categorieën inge-
deeld. Hiervan zijn proporties berekend. Om te kijken of de frequentieverdelingen
van de politieambtenaren en de referentiegroep van elkaar verschillen zijn chi-
kwadraat-waarden met bijbehorende p-waarden berekend.'Wanneer de waarde klei-
ner is dan 0.05 betekent dit dat de verdelingen statistisch significant van elkaar ver-
schillen. Van de quetelet-index zijn gemiddelden in elke groep berekend.
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3. Resultaten

3.1 Leeftijdsopbouw

Eerst is gekeken ofde leeftijden in de onderzochte groepen van elkaar verschilden.

De gemiddelde leeftijdsopbouwen van de onderzochte gepensioneerde politieamb-

tenaren en de van referentiepopulatie zijn weergegeven in figuur 3.1. Uit deze fr-
guur blijkt dat de leeftijdsopbouw van de politieambtenaren, zowel in 1996 als in
1997, een piek heeft rond de leeftijd van75 jaar, terwijl de referentiepopulatie een

piek heeft bij 65 jaar en daarna langzaam afloopt. De reden waarom de leeftijdsop-

bouw van de politieambtenaren afivijkt van de verwachte opbouw van de referen-

tiepopulatie is niet bekend. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een admini-

stratieve reorganisatie of door een in het verleden opgeheden verhoogde instroom

br1 de politie van een aantal geboortecohorten. De afwijking in leeftijdsopbouw

brengt met zich mee dat de totale sterftekansen en gemiddelde levensduren gecorri-

geerd moeten worden voor dit leeftijdseffect. Deze correctie heeft plaatsgevonden

door middel van standaardisatie, waarbij de leeftijdsopbouw van de referentiepopu-

latie als standaard gold.

-politie- 
,refe

65 jr 70 ir 75 ir 80 jr 85 jr

Figuur 3.1 leeítijdsophouw van politie en referentiepopulatie

3.2 Sterfte

In tabel 3-l zijn de totale, voor leeftijd gecorrigeerde, sterftekansen van de politie-

ambtenaren en de referentiepopulatie gepresenteerd. Deze zijn berekend door de

gemiddelden van de populaties in 1996 en 1997 te nemen, en het gemiddelde van

het aantal overlijdens. Er werd geen verschil gevonden tussen overlijdenskansen

van de politie en de referentiepopulatie. Van de gemiddeld7748 gepensioneerde

politieambtenaren rtraren er, na standaardisatie voor leeftijd, 403 personen binnen
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een jaar overleden (5,2%); van de referentiepopulatie was dat S,3Yo.Hetrelatieve

risico komt daarbij op 0.99 (95%BI:0.89-1.09), wat betekent dat de sterftekansen

van de beide groepen niet van elkaar verschilden. Eveneens zijn de gemiddelde

leeftijden bij overlijden, oftewel de gemiddelde levensduren van de overledenen uit
de twee groepen met elkaar vergeleken, eveneens na standaardisatie van de leef-

tijdsopbouw. Uit tabel 3-l blijkt dat ook deze niet van elkaar verschilden: overleden

politieambtenaren werden gemiddeld 78,4 jaar oud, terwijl de overledenen uit de

referentiegroep gemiddeld78,2 jaar oud waren geworden.

Tabel 3-l Totale, voor leeftijd gecorrigeerde sterftekansen en geniddelde leeftijd hii oveiliiden over 1996 en 1997

politieambtenaren reÍerentie.populatie

aantal gepensioneerden

aanlal overledenen

steÍÍtekans

BR {95%Br}

leeÍtiid bii oveÍliiden

7748

403

5,2'h

0,99 0.89-r.09)

78,4 ir

r 80.946

9538

5.39ó

reÍ

78,2it

In tabel 3-2 zijn de sterftekansen en relatieve risico's, uitgesplitst naar S-jaars leef-
tijdscategorieën, gepresenteerd. Kleine schommelingen daargelaten, verschilden

ook de sterftekansen in specifïeke leeftijdscategorieën niet van elkaar. Dit blijkt uit
het feit dat de relatieve risico's niet statistisch significant van de waarde één afivij-
ken.

Tabel 3-2 Geniddelde ruwe overlijdenskansen 1996 - 1997 per ï-jaars leeftijdcategorieën

politieambtenaren

(n-77481

reÍerentie.populatie

{n - I 80.9471

BB (95%Bt)

aantal gepen.

sioneerden

65-6S iÍ 1694

70-74 tr 1875

75-79 tt 2484

80.84iÍ 1203

85-89 iÍ 391

90.94iÍ 83

aanlal over.

ledenen

33

70

144

131

66

t7

sterÍtekafls

2,0y0

3,7yr

5,8%

r 0,s%

16,8j6

20,51./o

52609

36302

20483

8330

2266

aantal gepen- aantal over- sterÍtekans

sioneerden ledenen

60536 1308 2,2010

1953 3,70/o

2243 6,2%

2065 10.1%

1311 15,7%

0,90
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In figuur 3.2zijn de gemiddelde sterftekansen over de jaren 1996 en 1997 voor de

twee gïoepen nogmaals rri/eergegeven, maar nu als een continue curve met sterfte-

kansen voor elke leeftijd.

1,000

100959085807565

leeftijd

I-politie - -overigenl

figuur 3.2 Sterftekansen gepensioneerde nannen I 996/1 997

In figuur 3.3 zijn de S-jaar voortschrijdende gemiddelde sterftekansen gepresen-

teerd. De lijnen in de grafieken lopen, vooral voor de leeftijdsgroepen van 65 jaat

tot en met 80 jaar, wijwel over elkaar heen. De schommelingen op de hogere leef-

tijden die in figuur I te zienzijn, zijn ontstaan door de kleine aantallen overledenen.

Door het berekenen van voortschrijdende gemiddelden zijn deze schommelingen in
figuur 2 dan ook grotendeels verdwenen.
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figuur 3.3 Sterftekansen gepensioneerde nannen (í-jaars voortschrijdend geniddelde) 1996/1997

Leefstijlfactoren

Om te bekijken of leefstijlfactoren een eventuele relatie tussen werken als politie-
ambtenaar en sterfte verstoren, zijn de frequentieverdelingen van alcoholgebruik,
rookgedrag, sportgedrag en de gemiddelde quetelet-index van een groep actieve
politieambtenaren en een referentiegroep met elkaar vergeleken. Uit tabel 3-3 blijkt
de politieambtenaren relatief iets minder drinken (p:0.13) en iets vaker sporten,
(p:0.01) maar weliswaar iets meer roken (p:0.03). Hun quetelet-index verschilde
niet van die van de referentiegroep. Van de politieambtenaren dronk l9%ohelemaal
geen alcohol, vergeleken met 72%o in de referentiegroep; 36%o van de politieagenten
rookte 10 of meer sigaretten per dag, vergeleken met 2I% in de referentie-
populatie; 27%o var;. de politieambtenaren sportte vijf of meer uur per week, verge-

leken met l8o/o inde referentiegroep. Aangezien de verschillen echter niet groot zijn
en bovendien niet laten zien dat politieambtenaren een veel gezondere dan wel on-
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gezondere leefstijl hebben dan de referentiegroep, is het aannemelijk dat deze facto-

ren de relatie tussen werken als politieman en sterfte niet verstoren.

Tabel 3.3 Frequentieverdelingen van leefstijlíactoren in politieanhtenaren en referentiegnep (0BS)

polilieambtenaren reíerentie-populatie

alcoholgebruikl

rookgedragl

spongedrag2

gemiddelde quetelet.index3

geen alcohol

1 of 2 glazen I dag

3 oÍ meer glazen / dag

nooit gerookt

vroeger gerookt

1.9 sigaretten I dag

I 0 oÍ meer sigaretten I dag

pilp oÍ sigaar

5 oÍ meer uur I week

1-4 uur Iweek

minder dan I uur / week

niel spoÍten

17 (1996l

62 (68%)

12 (r3%l

26 Qgahl

231250h1

5 (5%)

3s (36%)

5 (5%)

47 l27o$l

71 t41%t

I 696l

47 lzTolel

25,1

77 .120fil.

4S8 (7i%)

70 [r%) 0.13

209 (32%)

21r (33%)

45 (7%t

134 (2r%l

46 (7%) 0.0s

233 {1 8%l

548 (42%l

58 (4%t

472 (36%) 0.01

24,7

1 
aantal politieamblenaren:92, aantal in reíerentiegroep:645,2 aantal politieambtenaren: 173, aantal in reÍerentie

groep: 131 l, 3 
aanlal polilieambtenarsn: 62, aantal in reÍercntiegroep: 753
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4. Discussie

In dit onderzoek naar verhoogde sterfte brj de politie, waarin gebruik gemaakÍ is
van gegevens van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), zijn geen ver-
schillen in sterftekansen of gemiddelde leeftijd bij overlijden gevonden tussen poli
tieambtenaren en een referentiegroep. Deze referentiegroep bestond uit gepensio-

neerde ambtenaren bij onderwijs en wetenschappen, gemeenten, rijk, provincie,
defensie, en enkele kleine groepen zoals rechterlijke macht en gemeenschappelijke

regelingen. De kans om binnen een jaar te overlijden waren voor de politieambtena-
ren en voor de referentiegroep respectievelijk 5,2%o en 5,3%o; de gemiddelde leeftij-
den bij overlijden waren respectievelijkTS,4 en78,2 jaar.Deze resultaten lijken niet
beihvloed te worden door mogelijk verstorende leefstijlfactoren, zoals rook-, drink-,
en sportgedrag.

De aanleiding voor dit onderzoek was de bevinding in een Zweeds onderzoek uit
1989 (Blume en Hammarnàs) dat politieambtenaren een hoger sterfterisico hadden

dan de inwoners van Göteborg. Niet alleen ambtenaren in het algemeen maar juist
politieambtenaren die ploegendiensten hadden gedraaid en met verwoegd pensioen
,í/aren gegaar. hadden een hoog risico om eerder te overlijden dan een referentie-
groep bestaande uit de overige populatie in Göteborg. Een van de hypotheses voor
de oorzaken van deze bevindingen was dat onregelmatige diensten cardiovasculaire
parameters beihvloeden, waardoor een grotere kans op hart- en vaatziekten en

sterfte door hart en vaatziekten ontstaat. Ook stress door agressie, geweld en be-

dreigingen werd door Blume en Hammamàs genoemd als mogelijke oorzaak voor
hun bevindingen.
De waagstelling of het draaien van onregelmatige diensten en het werken 'op
straat' door executieve ambtenaren leidt tot een verhoogde sterfte kon in het onder-
havige onderzoek niet volledig beantwoord worden. De groep politieambtenaren die
in dit onderzoek bekeken is bevatte naast executieve ambtenaren ook adminishatief
en technisch personeel. Hoewel bij het ABP een subgroep gedefinieerd kan worden
die met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) is gegaan, wat betekent dat men zeker

een executieve politieagent is geweest, bleek het aantal personen met een FLO-
uitkering veel te klein te zijn om betrouwbare berekeningen op te kunnen uitvoeren.
Van de niet-actieve politieambtenaren heefr. 6%o namelijk een FlO-uitkering
(DGVP, 1997). Dit percentage is zo laag omdat na het 65e levensjaar de codes voor
FLO omgezet worden in 'pensioen', zodat niet meer achterhaald kan worden welke
personen tussen hun 60e en 65e levensjaar een uitkering op basis van FLO ontvan-
gen hebben. Wel moet opgemerkt worden dat het grootste gedeelte van de onder-

zochte politieambtenaren executieve ambtenaren geweest zijn: op dit moment zijn
80%o van de actieve mannelijke politieambtenaren executieve ambtenaren (Min.
BiZa, 1997); voor de gepensioneerden wordt dit percentage op ongeveer 75% ge-

schat §PB).
In dit onderzoek is sterfte gedefinieerd als de sterfte binnen een jaar. Het hanteren

van een langere follow-up periode, zoals bijvoorbeeld in het onderzoek van Blume

T
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en Hammarnàs, waar de follow-up periode varieerde van 7 tot 17 jaar, is niet nodig
doordat de onderzoeksgroepen uit zeer grote aantallen personen bestaan.

Onze bevindingen - geen verschil in mortaliteit - komen niet overeen met het on-
derzoek van Blume en Hammarnàs in Zweden, waaruit bleek dat politieambtenaren
overleden op een gemiddelde leeftijd van7l,3, terwijl inwoners van Göteborg en

andere politiedistricten overleden op een leeftijd van respectievelijk 72,2 en 73,3
jaar. Politieagenten met onregelmatige diensten en agenten die verwoegd gepensio-

neerd waren hadden een nog kortere levensduur; zij overleden respectievehjk op

een leeftijd van 70,2 en 69,4 jaar. Van de ambtenaren met onregelmatige dienst

overleed 28Yo voor de follow-up periode, vergeleken met I7%o van de ambtenaren

met dagdienst. Deze verschillen waren statistisch significant. Opvallend is echter
het grote verschil in leeftijd bij overlijden van gepensioneerde mannen tussen het
Zweedse (gemiddeld 7l jaar) en het Nederlandse onderzoek (ongeveer 78 jaar). De
totale levensverwachting in Nederland voor mannen op nul-jarige leeftijd was in
1990 73,8 jaar en op 65-jarige leeftijd was dit 79,4 jaar (RfVM, 1993). De totale
levensverwachting in Zweden (op nul-jarige leeftijd) was tussen 1971 en I98l72,2
jaar @lume en Hammarnàs, 1989). Het feit dat de Zweedse levensduur van de on-
derzochte gepensioneerden meer in de buurt komt van de gemiddelde levensduur op
nul-jarige leeftijd in zowel Zweden als Nederland, doet de waag ijzen of in het
Zweedse onderzoek inderdaad wel gepensioneerden zijn geselecteerd.

De vraagstelling van dit onderzoek was of gepensioneerde politieambtenaren een

hogere mortaliteit hebben dan de algemene gepensioneerde populatie in Nederland.
In dit onderzoek is echter een referentiegroep gebruikt van de overige bij het ABP
aangesloten gepensioneerden, bestaande uit ambtenaren bij onderwijs en weten-
schappen, gemeenten, rijk, provincie, defensie, en enkele kleine groepen zoals
rechterlijke macht en gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan geen uitspraak
gedaan worden over de totale populatie. Zoals hierboven al aangegeven, blijkt uit de

literatuur (RIVM, 1993) dat de levensverwachting in Nederland voor mannen op
65-jarige leeftijd 79,4 jaar was. Deze verschilt niet aanzienlijk van de gemiddelde

levensduur van politieambtenaren in dit onderzoek, namelijk78,4 jaar.

Hoewel er ftleine) verschillen gevonden werden tussen de leefstijlfactoren van
(actieve) politieambtenaren en een referentiepopulatie van het CBS, gaven deze
gegevens niet het beeld te zien dat politieambtenaren oftewel ongezonder dan wel
gezonder leven: er werd meer gerookt, maar ook meer gesport en minder gedron-

ken. De CBS-referentiepopulatie die geselecteerd is voor de analyse van de versto-
rende factoren, lijlÍ op de ABP referentiepopulatie aangezien overheidsfunctiona-
rissen (in een aantal branches) zijn geselecteerd. Het feit dat de leefstijlgegevens
betrekking hebben op actieve in plaats van gepensioneerde ambtenaren, en de leef-
stijl van actieve en gepensioneerden kan verschillen is in dit onderzoek niet nadelig.
Als er een verschil bestaat, mag verwacht mag worden dat de leefstijl van gepensio-
neerden minder invloed heeft op de mortaliteit dan de leefstijl tijdens de jaren daar-

voor.
Uit internationale gepubliceerde studies blijkt dat in de meeste daarvan licht ver-
hoogde risico's op sterfte aan hart- en vaatziekten voor politieambtenaren gevonden

werden. De totale sterfte is echter niet vaak onderzocht. De onderzoekers die de
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totale mortaliteit van politieambtenaren vergeleken met die

volking, vonden eveneens geen verschil (Feuer en Rosenman,

van de algemene be-

1e86).
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5. Conclusie

In dit onderzoek dat we uitvoerden met gegevens van het ABP werd de mortaliteit
van gepensioneerde mannelijke politieambtenaren vergeleken werd met die van een

referentiegroep van andere mannelijke gepensioneerde overheidsfunctionarissen.

Uit de resultaten kunnen we concluderen, ook nadat rekening gehouden is met een

mogelijke invloed van leefstijlfactoren, dat politieambte,naren niet sneller overldden
dan deze referartiegroep.
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